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Antalya İli, Alanya İlçesi Okurcalar Kasabası sınırları 
içinde bulunan Alara Kalesi ve Ortaçağ Yerleşmesindeki 
kazı çalışmaları 17 Temmuz - 14 Ağustos tarihleri arasın-
da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle gerçekleş-
tirilmiştir*. 

Geçen yılki kazı sezonunda olduğu gibi bu yıl da dört 
ayrı alanda farklı ekiplerle çalışılmıştır. 2007 yılında 
başlanılan İç Kale Köşk kazısı, Aşağı Hamam ve Demirci 
Atölyesi kazılarını tamamlamak öncelikli hedef olarak 
belirlenmiştir. Bu alanlarının dışında Ayazma Şapeli, 
Aşağı Kent Yapı Kalıntısı, Orta Kale Kapısı ve çevresinde 
de kazılara başlanılmış, yerleşim alanında belirlenen 
bazı noktalarda sondajlar yapılmıştır. Kazının yanı sıra, 
topografik ve fotogrametrik çalışmalar ile çevrede yüzey 
araştırmaları, basit onarımlar da gerçekleştirilmiştir.

 
Topografik ve Fotogrametrik Çalışmalar

Kazı alanın da kot farklılıkların oldukça yüksek olması 
sebebiyle teleskopik yöntemlerle alanın tamamının hali 
hazır haritasının elde edilmesinin mümkün olmayacağı 
anlaşılmıştır. 2007 yılı kazı çalışmalarında Aşağı Hamam 
ve çevresinin plan kotesi alınmış, alınan bu ölçülerin 
havai fotogrametrik tekniklerle birleştirilerek alanın hali 
hazır haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar  
başlatılmıştır. Bu bağlamda kazı alanının ölçekli hava 
fotoğrafının temini için girişimde bulunulmuştur. 

* Kazılara Selçuk Üniversitesi’nden Sanat Tarihçi, Arkeolog ve 
Haritacı olmak üzere toplam altı bilim ve adamı ve 12 öğren-
ci katılmıştır. E. Altıntaş, kazımızda bakanlık temsilci olarak 
görev almış, gösterdiği özverili ve uyumlu çalışmalar saye-
sinde kazının huzurlu ve verimli geçmesine katkı sağlamıştır. 
Kazı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü DÖSİMM Saymanlığı 
tarafından finanse edilerek desteklenmiştir. Ayrıca, Vehbi Koç 
Vakfı  Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Enstitüsü (AKMED) ile Okurcalar Belediyesi tarafından sağla-
nan destekler de çalışmalara ivme katmıştır. 

Excavations at the Alara Fortress and medieval settle-
ment, located within the Okurcalar town of Alanya, 
Antalya, were conducted from July 17 to August 14 with 
permission issued by the Ministry of Culture and 
Tourism*.

Again this year, as in the previous campaign, the work 
was carried out in four different areas by four different 
teams. Priority was given this year to completing the 
excavations at Citadel Kiosk (İçkale Köşkü), Lower Baths 
and Blacksmith’s Workshop. In addition, excavations 
were initiated at Ayazma Chapel, Lower City Building 
remains, Middle City gate and environs, and some 
soundings were done at several points as well. Beside 
excavations, topographic and photogrammetric work, 
surveys in the environs and simple repairs were done.

Topographic and Photogrammetric Work

Due to extensive differences of level in the excavation 
area, it was seen that the usual telescopic methods 
would not be feasible for preparing a map of the site. In 
the 2007 campaign, the topographic preparations were 
made and the measurements taken were united with 
aerial photogrammetric images. Within this frame we 
attempted to obtain a scaled aerial photo of the excava-
tion area. As the photos acquired were not of sufficient 
quality, we attempted to acquire new images with  
higher quality.

* The excavation team comprised six scholars including art 
historian, archaeologist and cartographer as well as 12 stu-
dents from Selçuk University. State representative E. Altıntaş 
contributed greatly to the harmony and productivity of the 
campaign. Financing was provided by the Ministry of Culture 
and the Tourism General Directorate of Cultural Heritage and 
Museums, DÖSİMM. In addition, Vehbi Koç Foundation 
Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED) and Okurcalar Municipality’s contri-
butions accelerated and facilitated the campaign.

Alara Kazısı 2008

Excavations at Alara in 2008
Osman ERAVŞAR
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Kazı öncesi alandaki arkeolojik değerlerin sayısal ortam-
da değerlendirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Bu bağ-
lamda öncelikli olarak yerleşim alanında herhangi bir 
koruması bulunmayan fresk gibi materyallerin belgeleme 
çalışmalarına öncelik verilmiştir. Bu bağlamda Ayazma 
Şapeli (Res. 1-2) ile Orta Kale Kapısı (Res. 3) çevresinde-
ki fresklerin Laser Scanner ile taraması yapılmıştır. Ayrıca 
Aşağı Hamam ve Demirci Atölyesi çevresinde de gerçek-
leştirilen Laser Scanner taraması sayesinde alanın üç 
boyutlu modellemesine imkan sağlayacak veriler elde 
edilmiştir.

Kazı Çalışmaları
İç Kale Köşk:

2007 yılı kazı sezonunda, literatüre Kasırlı Hamam ola-
rak giren yapıların kazılarına başlanılmıştır (Res. 4). Bu 
yapılardan hamamın kazısı tamamlanmış, doğudaki 
köşke ait bir birine bitişik iki beşik tonozlu mekândan 
kuzeyde olanının kazısı yapılmıştı. Hamamın köşk ile 
birleştiği yerde bulunan soyunmalık bölümünün 2007’de 
ortaya çıkarılan düzgün döşemeli taş zemininin ne yazık 
ki define arayıcıları tarafından tahrip edildiği tespit edil-
miştir. 2008 sezonunda, güneydeki beşik tonozla örtülü 
mekânın kazısına başlanılmıştır. Buradaki amaç, yapının 
köşkün hangi bölümü olarak kullanıldığının tesbiti,  
kuzeydeki bölüm ile olan ilişkisinin belirlenmesi ve tıpkı 
burada olduğu gibi güneydeki bölümün zemininde doğu 
tarafa doğru bir kademelenmenin olup olmadığının 
anlaşılmasıdır. 

Tonozlu mekânın içinde bulunan kaya formasyonunun 
kaba bir form verilerek şekillendirildiği ve tıpkı kuzeydeki 
mekânda olduğu üzere ortaya yakın bir kesimde tesviye 
yapılarak kademelendirildiği görülmüştür. Buradaki 

Before the excavations, archaeological values extant  
on site were explored for evaluation in digital media. 
Thus, first of all, materials with no protection, such as 
frescoes, were documented. The frescoes at Ayazma 
Chapel (Figs. 1-2) and near the Middle City Gate (Fig. 3) 
were scanned with laser scanner. In addition, laser scan-
ning at and around the Lower Baths and Blacksmith’s 
Workshop provided us with data to reconstruct a 3-D 
modeling. 

Excavations
Citadel Kiosk:

Excavations were initiated at the buildings known in the 
literature as Kasırlı Hamam in 2007 (Fig. 4). The baths 
and the north room with a barrel vault in the kiosk to the 
east were entirely excavated. The soyunmalık (apodyte-
rium) is located where the baths adjoins the kiosk and its 
paved stone floor, exposed in 2007, had already been 
damaged by treasure hunters. Excavations were initiated 
at the south room with barrel vault in 2008. The purpose 
here is to identify the function of this building as part of 
the kiosk, to identify its connection with the north room 
and to see whether or not there exists stepped flooring in 
the eastern section of the south room just like the one in 
the north room.

It was seen that the rock mass inside the vaulted room 
was roughly shaped and its floor was stepped starting 
about the middle by leveling just as in the north room. 
When the work here was completed, excavations were 
shifted to the area extending from the north and east 
walls of the kiosk to the citadel wall.

Res. 1  2008 yılı Alara kazı alanları uydu fotoğrafı
Fig. 1  Satellite image of the excavation sites at Alara in 2008

Res. 2  Ayazma Şapeli laser tarama sonucu
Fig. 2  Laser scanning results for the Ayazma Chapel
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çalışmalar tamamlanınca, köşkün dışında kuzey ve doğu 
duvarı ile kale duvarı arasında bulunan alanda kazılara 
devam edilmiştir.

Köşkün dışında, kuzey ve doğu duvarları ile kale duvarı 
arasındaki dar bir koridor şeklindeki bölümün kazısına 
2007 yılı kazı sezonunda başlanılmıştı. Bu kazının 
amacı, sur duvarı ile köşk duvarı arasındaki ilişkinin 
ortaya konulması ve köşkün ikinci katına ait yapı malze-
meleri ve olası döküntü çini gibi buluntuların ortaya 
çıkarılmasıdır. Yerli kaya formasyonuna kadar inilmiş, 
küçük buluntu olarak kırık çini parçaları ele geçirilmiş, 
koridorun kuzey güney doğrultusundaki bölümünde in 
situ bir pişmiş toprak kap bulunmuştur. Ancak kabın 
içerisine yapı malzemesi döküldüğü için zarar görmüş 
çıkarılırken de parçalara ayrılmıştır. 

İç Kale’nin batı tarafında bulunan diğer yapı kalıntıları-
nın da saray bir parçası olabileceği düşüncesiyle 2008 
yılı kazı programında bu bölümdeki mekânlar üzerinde 
de kazı çalışmaları yapılmasına karar verilmiştir. Bu 
bölümde kazı yapılmasındaki asıl amaç, iç kalede köş-
kün mekânları arasında homojen yapım birlikteliğinin 
olup olmadığının anlaşılmasıdır. Köşkün diğer bölümleri 
ile bu bölüm arasında duvar örgüsünde bazı farklılıkların 
bulunması, kuzeydoğudaki tonozlu galerilere göre daha 
nitelikli sayılabilecek malzemenin bu bölümde görülme-
si, köşkün bu bölümünün 12.-13. yy. öncesine ait olabi-
leceği düşüncesine götürmüştür. Kalenin batı tarafında 
yer alan bu mekânların, köşk ile olan mimari ilişkisinin 
orta çıkarılması, Selçuklu Dönemi’nde bu bölümde ne 
tür bir imar çalışması yapıldığının anlaşılabilmesi amaç-
ları doğrultusunda kazı çalışmalarına başlanılmıştır. 

Çalışmalarda öncelikli olarak alan üzerindeki yoğun 
maki örtüsü temizlenmiş, sonrasında hamama ait 
külhanın arkasındaki mekândan itibaren kazı çalışmala-
rına devam edilmiştir (Res. 5). Kuzey duvarının üst kıs-
mında üst kata çıkışı sağlayan basamakların olduğu 

Excavation of this corridor-like narrow area outside the 
kiosk towards the citadel wall was initiated in 2007 with 
the aim of clarifying the link between the kiosk wall and 
the citadel wall, as well as to uncover the construction 
materials of the upper story and other materials such as 
tiles fallen. Bedrock was reached and small finds includ-
ed tile fragments, while a baked clay pot in situ was 
found in the part of the corridor extending north-south. 
However, the pot had been damaged by falling debris 
and it tore apart when we removed it. 

Other building remains in the west part of the citadel 
could be part of a palace; thus, it was decided to exca-
vate in that area too, the main purpose being to clarify 
the construction unity between the rooms of the kiosk in 
the citadel. Differences observed in the masonries 
between other parts of the kiosk and this part and the 
fact that materials of relatively higher quality are found in 
this part both suggest that this part of the kiosk could 
date prior to the 12th – 13th centuries. Thus, excavations 
were initiated to identify the architectural connection 
between these rooms in the west of the citadel and the 
kiosk, and the constructional activities of the Seljuqs 
here.

First the overgrowth covering the area was cleared and 
excavations were started in the room behind the stoke-
hole (Fig. 5). Expecting a stairway in the upper portion 
of the north wall, we concentrated in the north and 
uncovered four steps with partially preserved pavement 
but moved from their positions. Toward the lower part is 
a doorway with a low arch, buried in earth up to its 
springing level and opening into a corridor. North of the 
doorway is an arch construction, like a flying buttress, on 
which the stairs leading up were located. Here and 
around were found numerous tile fragments decorated 

Res. 3  Ayazma Şapeli lazer tarama çalışması
Fig. 3  Laser scanning of the Ayazma Chapel

Res. 4  Kale Kapısı laser tarama sonucu
Fig. 4  Laser scanning results for the Citadel Gate
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düşünülerek çalışmalar kuzey yönünde yoğunlaştırılmış-
tır. Eğimli bir toprak yığını oluşturan kesimde sürdürülen 
çalışmalar sonucunda basamakları bozulmuş, fakat üze-
rinde kısmen kaplamaları bulunan dört adet basamak 
ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümün hemen aşağısında deva-
mında bir koridora açılan ve üzengi seviyesine kadar 
olan bölümü toprağa gömülü bulunan basık kemerli bir 
kapıya ulaşılmıştır. Kapının kuzeyinde, üzerinde üst kata 
çıkışı sağlayan merdiven basamaklarının oturduğu, yarım 
dairevi kesitli bir kemer boşluğuna ulaşılmıştır. Boşlu-
ğunun içinde ve çevresinde çok miktarda kırık vaziyette 
üzerinde çoğunlukla bitkisel motiflerin işlendiği plaka 
çini parçaları ele geçirilmiştir. İç kalede yeterli koruma 
önlemlerinin alınamaması sebebiyle buradaki kazılara 
2009 yılında devam edilmek üzere son verilmiştir.

Ayazma Şapeli 

Alara Kalesi’nin kurulu olduğu tepenin kuzeybatı eteğin-
de bulunan, Alara Çayı’ndan ortalama 30 m. yükseklik-
te, vadiye açılan bir mağaranın hemen önünde yer alan 
şapelin tespiti geçen yıl yapılmıştı (Res. 6). Kalenin otur-
duğu kayalık alanın kuzeyinde, Güneydoğu-kuzeybatı 
doğrultusunda mağaranın girişine yerleştirilen yapı, kaba 
yonu taşlardan inşa edilmiştir. Duvarlarının yarıya yakın 
bölümü toprak altındadır ve içinde defineciler tarafından 
açılmış kaçak kazı çukurları yer alır. Naosu ve narthek-
sinin üst örtüsü tamamen yıkılmıştır, sadece kuzey-
güney duvarının bir bölümü ayaktadır. Kuzey ve güney 
duvarının iç kısımlarında yan yana dörtlü grup oluştura-
cak şekilde sıralanmış ve yüzleri tahrip edilmiş, sekiz 
adet insan figürü resmedilmiştir. Bu kazı sezonunda 
şapelin planının ortaya çıkarılması, duvarlarındaki ve 
olası yıkıntılar arasındaki diğer fresklerin tespiti amacıyla 
bir çalışma yapılmıştır. Naos ve nartheksde mezar olabi-
leceği tahminiyle, kazılara ana zemine ulaşılana kadar 
devam edilmiştir. Tonoz yüzeyinden düşmüş, küçük bir 

mostly with floral motifs. Due to lack of security meas-
ures in the citadel, excavations here were halted until the 
2009 campaign.

Ayazma Chapel

The chapel placed right in front of a cave, 30 m. above 
and facing the valley of Alara Stream, on the northwest 
skirt of the Alara Fortress hill was documented in the 
previous campaign (Fig. 6). Built with roughly cut 
stones, the chapel extends in the southeast-northwest 
direction. The walls are buried in earth up to about half 
their height. There are pits dug by treasure hunters. The 
superstructure of both the narthex and the naos is entire-
ly in ruins; only the north and south main walls of the 
building stand in part. On the inner sides of the north 
and south walls, there are eight human figures, painted 
in groups of four, with their faces damaged. The plan of 
the chapel was drawn and possible frescoes on the walls 
or in the debris were looked for. Excavations in the 
narthex and naos continued down to the floor level in 
order to see if there existed any burials. A small fragment 
of fresco, fallen off from the vault, was found. A lime 
mortar was used to consolidate the walls to prevent fur-
ther damage.

Lower Baths and Blacksmith’s Workshop

Work in and around the Lower Baths and the Blacksmith’s 
Workshops continued. The hot chamber was cleared; 
water tank and stokehole were exposed. The level differ-
ence between the west and east sides of the baths indi-
cates earth filling around the east side. The southeastern 
part was also in the same condition. These rooms were 
excavated in the 2007 campaign and walls of another 
structure were exposed. During the excavation of the 
rooms in the southeast some tools related with black-

Res. 5  İç Kale Köşk’te bulunan tonozlu galeri
Fig. 5  Vaulted gallery at the Citadel Kiosk

Res. 6  İç Kale’nin batı tarafındaki kazı alanı
Fig. 6  Excavation area in the west of the Citadel
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fresk parçası bulunmuştur. Duvarlardaki bozulmayı 
önlemek amacıyla kireç harçlı bir sıva ile konsolidasyon 
yapılmıştır.

Aşağı Hamam ve Demirci Atölyesi 

Aşağı Hamam’da, hamam ve demirci atölyesi ile ilişkili 
yapı ve çevresinde çalışılmıştır. Hamamın halveti boşal-
tılmış, su deposu ve külhana ait yapı elemanları açığa 
çıkarılmıştı. Hamamın batı tarafı ile doğu tarafı arasında 
belirgin bir kot farkı bulunduğu, bundan dolayı doğu 
tarafta dış duvarların çeperi toprak ve taş ile doluydu. 
Ayrıca hamamın güney doğu tarafında da benzer bir 
durum söz konusuydu. Bu mekânlar 2007 kazı sezonun-
da boşaltılmış, başka bir yapıya ait duvarlar ortaya çıka-
rılmıştı. Güneydoğu taraftaki mekânların kazısı sırasında 
birtakım demirci aletleri bulunmuş, bunlar yapının bir 
demirci atölyesi olabileceğini göstermiştir. 

2008 yılı kazı çalışmalarında, atölye duvarlarının doğu 
yönünde devam etmesi sebebiyle kazının bu yöne doğru 
duvar takibi şeklinde sürdürülmesi gerekiyordu. Ayrıca 
hamamın külhanın devamında yüzeyde iz şeklinde 
görülen duvarlar, burada başka bir mekân olabileceğine 
işaret ediyordu. Ortaya çıkarılan mekânların kimliklerini 
gösteren bulgulara rastlanılmadı. Ancak demirci atölye-
sinin bitişiğinde güneydoğudaki mekânın içinde mer-
merden bir dibek taşı bulunması, buranın işlik olabilece-
ğini göstermektedir. Demirci atölyesi ve bitişiğindeki bu 
mekânların işlev tespiti ancak ileriki yıllarda ortaya çıka-
cak yeni bulgulardan hareketle daha sağlıklı olarak yapı-
labilecektir. 

Yapı Kalıntısı Kazısı

Aşağı kentte, 103 ada, 4 parselde, L planlı, sadece kuzey 
ve doğu duvarları günümüze kadar gelmiş olan yapı, 
çevresindeki diğer yapı kalıntılarıyla birlikte dikkat çeki-
ci bir nitelik taşımaktadır. Yapının kimliğinin anlamak ve 
çevresindeki yapı kalıntılarıyla ilişkisinin tespiti amacıy-
la burada kazı çalışması yapılmasına karar verilmiştir. 
Yapı hakkında bilgi veren çevre sakinleri yapının bir 
mescit olduğu ve üzerinde bir kitâbesinin bulunduğun-
dan bahsetmişlerdir. Bu kitâbenin yapı çevresinde olabi-
leceği ve yapının girişinin tespiti amacıyla yapının 
bugün yıkık olan batı cephesi boyunca duvar takibi yapı-
larak kazı çalışmalarına başlanılmıştır. Kazılar sonucun-
da batı taraftaki duvar tespit edilmiş, yapı içindeki özgün 
toprak zemine göre -0.70 cm.’lik bir hafriyat yapılmıştır. 
0.70 cm. kotunda yapının düzgün zemin döşemesine ait 
izler de bulunmuştur. Çalışmalara önümüzdeki yıl 
devam edilmek üzere son verilmiştir.

smithing were found, indicating that this building could 
be a blacksmith’s workshop.

Excavations in 2008 followed the eastward extending 
walls of the workshop. Furthermore, traces on the walls 
extending from the stokehole pointed to the presence of 
another chamber here. None of the finds shed any light 
on the function of the rooms. However, a marble grind-
ing stone suggests a work area function. Identification of 
the functions of the rooms adjoining the blacksmith’s 
workshop will be possible only after new finds in future 
excavations.

Building remains

A building located in insula 103, lot 4, in the lower city 
is worth noting with its L-shaped north and east walls 
standing and other remains around. Excavations were 
initiated here in order to identify the building and its con-
nections with the surrounding remains. Nearby locals 
had told us that this was a masjid and originally bore an 
inscription. Excavations were started along the west wall 
that is now in ruins in order to look for the entrance and 
possibly the inscription. The west wall was exposed and 
a 0.70 m. thick earth filling inside the building was 
removed. Traces of fine floor pavement were reached 
and work was halted in order to continue in the coming 
campaign.

Res. 7  Ayazma Şapeli’nin kuzey doğudan görünüşü
Fig. 7  Ayazma Chapel seen from the northeast
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2008 yaz aylarında, Kuzeydoğu Tapınağı’nda üçüncü 
se zondur çalışmak üzere Antiocheia ad Cragum 
Arkeolojik Araştırma Projesi (ACARP) ekibi Gazipaşa-
Güney Köyüne geldi*.

Söz konusu yapı, İ.S. 3. yy.’ın başlarına tarihlenen bir 
Roma İmparatorluk Dönemi tapınağı olarak tanımlanı-
yor. Daha önceki araştırma sonuçları için bk.: ANMED 
4, 2006, 101-4; ANMED 6, 2008, 95-9.

Mimari Blokların Belgelenmesi ve Kaldırılması

Blokların belgelenmesi ve kaldırılması işlemi ikinci 
sezonda da sürdürüldü ve 2007 sezonunda olduğu gibi 
yine tapınak tepeciğinin kuzeybatı dördününe yoğunla-
şıldı. Önceki sezonda geliştirilen prosedür daha da iler-
letildi: İkişer çizim uzmanından oluşan üç ekip kuruldu, 
bir eleman ölçüm alırken, diğeri çizim yaptı. Her bloğun 
çizimi 1:10 ölçeğinde hazırlandı. Bloklar tepecikten 
vinç ile kaldırılmadan önce en az birer yüzeyleri çizime 
aktarıldı ve fotoğraflandı; daha sonra belgelenmesi yapı-
lan yüzey alta gelecek şekilde blok tarlasına yerleştirildi. 
Her bloğun çevresinde boşluk bırakıldı ve kalan yüzeyler 

* Saha çalışmasının gerçekleştirilmesi için gerekli izinleri 
veren Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz. Alanya Müzesi müdür vekili S. Türkmen’e de tavsiyeleri 
ve teşvikleri için teşekkür ederiz. Projemiz için her türlü 
kolaylığı sağlamak üzere ellerinden geleni yapan yerel  
yetkililerin çabalarını takdirle karşılıyoruz; özellikle Gazi-
paşa Belediye Başkanı Cemburak Özgenç ve yardımcısı 
Ü. Özdemir’e tüm çabaları için minnettarız. Projenin finans-
manı A.B.D. Ulusal Bilim Vakfı, Nebraska Üniversitesi Araş-
tırma Konseyi ve Hixson-Lied Güzel ve Sahne Sanatları 
Okulu, Harvard Üniversitesi Loeb Klasik Kütüphane Vakfı ve 
Clark Üniversitesi tarafından karşılanmıştır. 2008 yılının 
öğrenci asistanları L. Acunzo, C. Armwood, M. Bond, 
C. Frost, S. Herringer, J. McKinley, K. Meyer, T. Shafer, J. Tills, 
M. White, K. Lemke ve J. Winter idi.

In the summer of 2008, members of the Antiocheia ad 
Cragum Archaeological Research Project (ACARP) 
returned to Güney Köyü, Gazipaşa, for a third season of 
research on the Northeast Temple*. 

The structure is identified as an imperial Roman temple 
of the early third century A.D. Previous results have been 
reported (in ANMED 4, 2006, 101-104; ANMED 6, 
2008, 95-99). 

Architectural Block Recording and Removal

The process of recording and moving blocks continued 
for a second season, the work concentrating, as it had in 
2007, on the northwest quadrant of the temple mound. 
The procedure developed last season was refined: Three 
teams of two draftsmen were formed, with one person 
on each team measuring, the second person drawing. 
Each block was drawn at a 1:10 scale. At least one side 
of blocks that required the crane to turn was drawn and 
photographed prior to removal from the mound; the 

* The field season was conducted under the auspices of the 
Archaeological Directorate of the Ministry of Culture to 
which we are extremely grateful for granting us the excava-
tion permit. We are also grateful to S. Türkmen, Associate 
Director of the Alanya Museum, for her helpful advice and 
encouragement. We further appreciate the efforts of local 
officials who helped to facilitate our project; particular 
thanks are given to Cemburak Özgenç, mayor of Gazipaşa, 
and his assistant, Ü. Özdemir, for all their efforts on our 
behalf. Funding for the project was generously provided by 
the United States National Science Foundation, the Univer-
sity of Nebraska Research Council and the Hixson-Lied Col-
lege of Fine and Performing Arts, the Harvard University Loeb 
Classical Library Foundation, and Clark University. Student 
assistants for 2008 were: L. Acunzo, C. Armwood, M. Bond, 
C. Frost, S. Herringer, J. McKinley, K. Meyer, T. Shafer, J. Tills, 
M. White, K. Lemke and J. Winter.

Antiocheia ad Cragum Arkeolojik Araştırma Projesi: 
Kuzeydoğu Tapınağı 2008 Sezonu

The Antiocheia ad Cragum Archaeological Research 
Project: Northeast Temple 2008 Season

Michael HOFF – Rhys TOWNSEND – Ece ERDOĞMUŞ
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fotoğraflandı ancak çizimler, zaman elverdiğince yapıl-
dı. Ayrıca geçen sene başlatılan blok tarlasına ek olarak 
iki tarla daha düzenlenmeye başlandı.

Her bir bloğun anıttaki orijinal yerini ve anıtın yıkılma 
sebepleri ve koşullarını anlamamıza yardımcı olması 
amacıyla tepecikten kaldırılmadan önce fotoğraf çekimi 
ve in situ halde Total Station ile yer saptaması yapıldı.

2007’de kullandığımız kamyon üzerine monte, yüksek 
kapasiteli teleskopik kollu vinci bu yıl tekrar kullandık. 
Daha da önemlisi vinç operatörü O. Çağlar da tekrar 
gelince, onun deneyimleri ve uzmanlığı sayesinde işimiz 
kolaylaştı. Bu sene kaldırılan blokların çoğu 2007’de 
kaldırılanların daha aşağı seviyesinde idi, dolayısıyla 
çoğu kısmen toprağa gömülü haldeydi ve kaldırılabilme-
leri için etraflarının açılması gerekiyordu. Her bir bloğun 
altına kalın ipek halatlar sokuldu ve şeritler ile bloklar 
arasına da silmeler gibi çıkıntıların ve kenarların zarar 
görmesini önlemek için kalın halı ve ahşap parçaları 
yerleştirildi (Res. 1). Blok tarlasına alınan her bir blok 
dikkatlice ahşap çıtaların üzerine yerleştirilerek, ileride 
ipek halatlarla daha kolay kaldırılabilmeleri için zemin 
ile blok arasında bir miktar boşluk kalması sağlandı. 
2007 yılında tarlaya alınan blokların bir kısmı kış ayların-
da bir miktar zemine oturmuştu ama önceki yıl tarlaya 
getirilen bloklardan bir-ikisinin kaldırılması gerektiğinde 
bu ahşap çıtaların varlığı sayesinde çok zorluk çekilmedi. 

Tepeciğin kuzeybatı dördünü yaklaşık olarak tapınağın 
batı yakasına ve arka cephesine karşılık geliyor. 2008 
sezonu sonunda bu iki taraftaki blokların kaldırılma işle-
mi tamamlanma aşamasına geldi. Ayrıca, tapınak tepeci-
ğinin en üstündeki bloklar da başarıyla kaldırıldı. 
Bunlardan ikisi bugüne kadar kaldırılan en büyük blok-
lardı; biri yaklaşık dört ton ağırlığında, tapınağın kapısı-
na ait lento taşı ve diğeri ise yine benzer büyüklükte 

block was then placed in the block field with the proc-
essed side facing the ground. Space was left around each 
block, and the remaining sides were photographed; 
drawing of these sides also continued as time permitted. 
In addition to the block field begun last year, two addi-
tional fields were initiated.

Prior to its removal, each block was photographed and 
surveyed in situ by means of a Total Station to record its 
location in order to help determine its original position 
on the building and to aid in understanding the reasons 
for and circumstances of the building’s collapse. 

The same truck-mounted crane with telescoping boom 
rated for heavy lifting that had been employed in 2007 
was used again in 2008. More importantly, the crane 
operator, O. Çağlar, returned as well; his experience and 
expertise greatly facilitated work. Many of the blocks 
moved this season had lain below those removed in 
2007; therefore, most of them were at least partially bur-
ied in earth and often required extensive clearing of the 
fill around them before they could be lifted. Heavy fabric 
cables were snaked underneath each block, and thick 
carpet and wood pieces were inserted between the 
straps and the blocks to protect the edges and particu-
larly projecting elements such as moldings (Fig. 1). Once 
transported to the field, each block was carefully arranged 
on wood skids, thus providing a slight gap between 
ground and block to allow for easy access of lifting 
cables in the future. Although some of the blocks that 
had been set down in 2007 had settled a fair amount 
over the winter months, the presence of the wood skids 
still proved to be very helpful in the one or two instances 
when a block from last year was lifted this season.

The northwest quadrant of the mound corresponds 
approximately to the west flank and back wall of the 
temple. The process of moving blocks from these two 
sides is very nearly complete as of the end of the 2008 
season. In addition, the blocks from the top of the tem-
ple mound were also successfully moved. These includ-
ed the two largest blocks lifted to date. One, the lintel 
block of the temple door, is estimated to weigh four tons; 
the second, nearly as large, is an aedicular pediment 
block belonging to the interior arrangement of the cella. 
Removal of blocks from this area permitted the cleaning 
and examination of the top of the temple platform.

A total of 440 blocks have been catalogued over the past 
two seasons, representing an estimated 90% of the total 
number of blocks, either whole or partial, of the temple. 
In the 2008 season, 137 blocks were lifted off the temple 
mound which, when added to the number of blocks 
removed in 2007, makes a total of 190 blocks so far 
removed (Fig. 2). 

Res. 1  Tapınak bloğunun vinçle kaldırılması
Fig. 1  Temple block moved by crane
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cellanın iç düzenlemesine ait bir aedikula alınlık bloğu 
idi. Bu alandaki blokların kaldırılmasıyla tapınak platfor-
munun üstü temizlenip incelenebildi.

Geçtiğimiz iki sezonda, toplam blok sayısının %90’ına 
karşılık gelen tam ya da parça olarak, 440 blok belgele-
nip kataloğa işlendi. 2008 sezonunda tapınak tepeciğin-
de toplam 137 blok kaldırıldı. 2007 yılında kaldırılan 
bloklarla birlikte toplam sayı 190’a ulaşıyor (Res. 2).

Belgelenen bloklar arasında çok sayıda çeşit yer alıyor; 
duvar ve saçaklığa ait olanlar en büyük grupları oluştu-
ruyor. Bu bloklardan tapınağın ölçüleri hakkında da 
önemli bilgiler ediniyoruz, örneğin, sütunların dip çap-
ları hem sütun tamburunun alt yüzünden hem de kaide-
nin üst yüzünden ölçülüyor. Yukarıda sözü edilen lento 
ile aedikula alınlığının yanı sıra iki adet Korinth üslubun-
da sütun başlığı da ele geçmiştir. Nerdeyse tüm çabamı-
zı blokların tepecikten kaldırılması ve uygun şekilde 
belgelenmesine yönelttiğimiz için blokların olası bağ-
lantıları konusunda çok az inceleme yapıldı. Yine de 
malzeme envanterimiz genişledikçe rekonstrüksiyon 
için arta kalan miktar konusunda cesaretimiz artıyor. 

A wide variety of types are now represented among the 
blocks documented, with those from the wall and entab-
lature being the most numerous. The blocks record 
important dimensions for the temple, including the lower 
column diameter, as measured both from the base of the 
column shaft and from the upper surface of one column 
base. Two Corinthian column capitals have been recov-
ered, as well as the lintel block and aedicular pediment, 
already mentioned. Little investigation into possible join-
ing of blocks was undertaken, since nearly all our efforts 
focused instead on the process of their removal from the 
mound and their proper recording. Nevertheless, as the 
inventory of material continues to expand, we are 
encouraged at the amount of the temple that remains for 
reconstruction.

Among the more significant observations made regard-
ing the blocks in 2008 is that involving the aedicular 
pediment block, AT 119 (Figs. 3-4). Carved from a single 
marble block, it is 2.19 m. wide and 1.33 m. deep front 
to back. The block lay just inside the rear wall of the 
podium. The decoration of the pediment consists of a 
single row of dentils located on both front and sides of 
the block, horizontal and raking cornice, and sima with 
a cyma reversa profile. At the center of the pediment is 
an image, possibly that of a sun disk with emanating 
rays, although it is too damaged to warrant positive iden-
tification.

On the underside of the block, which has suffered appar-
ent fire damage, are two identical recessed panels with 
molded edges. There is no indication of sculpted decora-
tion within the panels.

The block appears originally to have been integrated into 
the wall as internal decoration and, based on its position 
near the back of the podium, likely was placed high on 
the rear wall of the temple. The large size of the block 
precludes the likelihood of it standing without support. 

Res. 2  Tapınak tepeciğinin havadan görünüşü
Fig. 2  Aerial view of temple mound

Res. 3  Aedikula alınlığı, ön yüz (AT 119)
Fig. 3  Aedicular pediment, front (AT 119)

Res. 4  Aedikula alınlığı, arka yüz (AT 119)
Fig. 4  Aedicular pediment, bottom (AT 119)
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2008 yılında yapılan önemli gözlemler arasında aediku-
la alınlık parçası AT 119’la ilgili olanlar dikkat çekicidir 
(Res. 3-4). Tek bir mermer bloğundan yontulan bu alınlı-
ğın genişliği 2.19 m. ve önden arkaya derinliği 1.33 m.
dir. Blok, podyumun arka duvarının iç kısmında bulun-
muştur. Alınlığın bezemesi hem ön hem de arkada yer 
alan tek sıra dentil, yatay ve eğimli korniş, kyma reversa 
profilli sima’dan oluşur. Alınlığın merkezinde olasılıkla 
ışınların çıktığı bir güneş kursu motifi yer alıyor fakat 
parçanın tahribat derecesi nedeniyle kesin konuşa-
mıyoruz.

Yangından etkilendiği belli olan parçanın alt yüzünde 
silmeli kenarları bulunan birbirinin aynısı iki içerlek 
pano yer alır. Panolar içinde herhangi bir yontu bezeme 
izi görülmüyor.

Bu bloğun, podyumun arkasına yakın konumuna daya-
narak, tapınağın arka duvarında üst seviyelerde bir yere 
duvarın içine bezeme olarak monte edildiğini önerebili-
riz. Bloğun büyük ebatları nedeniyle onun desteksiz 
durduğunu düşünemeyiz, dolayısıyla onun iki uçtan 
birer sütunla desteklendiğini düşünebiliriz. Alınlığa ait 
olabilecek herhangi bir sütun parçası, başlık veya kaide 
henüz ele geçmedi. Böylesi büyük ebatlı bir aedikula 
alınlığının iç mekânda kullanılması için, arka duvarın 
önüne yerleştirilen bir kült heykelini çerçeveleyen anıt-
sal bir mimari, geçerli bir neden olarak ileri sürülebilir.

Tapınağın arka duvarı civarındaki blokların kaldırılma-
sıyla vinç, podyum yüzeyine daha da yaklaşabildi ve üst 
platform üzerindeki mimari enkazı temizleyebildi. 
Bloklar podyum yüzeyinden kaldırıldıktan ve geri kalan 
tüm enkaz ve bitkiler temizlendikten sonra tepeciğin 
üzerinde eşit şekilde yayılmış ince bir toprak tabakası 
kaldı. Bu aşamada yeraltındaki anomalileri tespit etmek 
amacıyla ızgara sisteminde GPR (Ground Penetrating 
Radar) kullanıldı.

GPR (Ground Penetrating Radar) Taramaları

2008 sezonunun anahtar işlemlerinden biri de tapınak 
platformunun yapısı ve durumuyla ilgili bir ön inceleme 
yapmaktı. Bu inceleme özel bir dikkat ve özenle yapıldı 
çünkü bu platform, ekibimizin rekonstrüksiyon projesi-
nin çok önemli bir bileşenidir. Civar köylülerle yapılan 
sohbetlerde tapınak harabesinin altında tonozlu bir alt-
yapı olduğu yönündeki inançtan haberdar olduk. Yakın 
civardan, Selinus (Gazipaşa) Şekerhane Köşkü (ya da 
Traianus’un Kenotaphı) denilen yapı ve Nephelis (Muz 
Kent) Tycheion anıtında da bulunduğu üzere bu tapınak-
tan da podyum altından tonozlu bir mekân çıkması hiç 
de beklenmedik değildir. Böylesi bir mekânın varlığının 
amaçları arasında tapınak kültü ile ilgili adakların 

One may therefore reconstruct two columns helping to 
support the pediment at its corners. No column frag-
ments, capital, or base have yet been found that might 
have belonged with the pediment. A likely purpose for 
such a large internal aedicular pediment would be to 
serve as a monumental architectural frame for a cult 
statue placed against the rear wall. 

Removal of the blocks lying near the rear wall of the 
temple allowed the crane close access to the podium in 
order to clear the upper platform of architectural debris. 
After the blocks were transported away from the podium 
surface, all remaining debris and shrubs were removed 
leaving only a thick layer of soil, deposited evenly over 
the top of the mound. Ground Penetrating Radar (GPR) 
was then employed within a grid pattern to search for 
underground anomalies. 

Ground Penetrating Radar (GPR) Scanning

One of the key components of the 2008 season involved 
an initial investigation into the composition and condi-
tion of the temple platform. This research is conducted 
with particular diligence and care because the temple 
platform is a critical component of the research team’s 
reconstruction project. Discussions with local villagers 
revealed a common belief that there exists a vaulted 
chamber underneath the temple ruins. A vaulted cham-
ber under the podium is not unexpected as other surviv-
ing temples in the area, such as the so-called Şekerhane 
Köşkü (so-called Trajan Cenotaph) at Selinus (Gazipaşa) 
and the Tycheion at Nephelis (Muz Kent), contain 
vaulted sub-grade chambers. Among its possible pur-
poses the chamber may have served as a repository for 
votives in connection with the temple cult. Non-
destructive investigation of the podium through GPR 
scanning was therefore deemed warranted, especially 
since complete clearing of the podium is planned for 
upcoming seasons (Fig. 5). GPR scanning can provide 
important information concerning the composition of a 
sub-grade vault that may be helpful to its clearing by the 
excavations teams. Scanning may also reveal structural 
issues with the vault that could be exacerbated by  
clearing. 

Baseline scans were taken at the Şekerhane Köşkü at 
Selinus in order to determine the readings to be expected 
for a sub-grade vaulted chamber. The output from the 
scans at the temple podium at Antiocheia closely resem-
bles that taken at Selinus, therefore implying the exist-
ence of a vaulted chamber (Fig. 6). There are some dif-
ferences, however, between the Selinus and Antiocheia 
scans, in that for the Antiocheia results the reflections are 
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saklandığı yer olması sayılabilir. Dolayısıyla, özellikle de 
önümüzdeki sezonlarda podyumun tamamen temizlen-
mesi düşünüldüğünden, podyuma zarar vermeyen GPR 
taraması yapmak gerekiyordu (Res. 5). GPR taraması 
sayesinde, toprak seviyesi altında tonozlu bir mekânın 
varlığı önceden bilindiği takdirde kazı ekibinin orada 
çalışması kolaylaşacaktır. Yine tarama sayesinde varlığı 
tespit edilebilen böyle bir tonozun yapısal sıkıntılar 
nedeniyle, üzerinde temizlik yapıldığı sırada herhangi 
bir tehlike ortaya çıkması baştan önlenebilir. 

Referans ölçümler, yeraltında mevcut tonozlu mekâna 
sahip Selinus Şekerhane Köşkü’nde alındı. Antiocheia 
tapınağı podyumunda yapılan taramalarda elde edilen 
bulgular Selinus’takilere çok yakından benzemektedir 
(Res. 6). Ancak Selinus ve Antiocheia sonuçları arasında 
farklar da vardır; örneğin, Antiocheia taramasında yeraltı 
mekânından alınan yansımalar daha bulanık olup 
mekânın zemini kolayca tanınamamıştır. Tabii ki bu 
durum, tepeden akan toprağın ve molozların buraya 
dolmuş olduğu beklendiği için sürpriz olmadı. 2008 
yılında gerçekleşen GPR tarama sonuçları çok heyecanlı 
olmasına karşın henüz kesin sonuçlara ulaştırmaktan 
uzaktır. Önümüzdeki sezonlarda burayı daha ayrıntılı 
inceleyebilmek için aşağıdaki işlemler uygulanacaktır:

* Podyum üzerinde biriken dolgu, podyum zeminine 
veya tonozun ekstradosuna kadar temizlenecektir.

* Yer altı mekânını temizlemeden önce tonozun yapısal 
bütünlüğünü incelemek amacıyla yapıya zararı olma-
yan boreskopi gibi teknikler uygulanacaktır.

* Mekâna erişildikten sonra içi dolgu ve molozdan 
temizlenecektir. Günümüze ulaşabilen adak eşyaları 
ve yazıtlardan tapınağın doğası ve kronolojisi hakkın-
da bilgi edineceğimizi ümit ediyoruz.

blurrier and the bottom of the chamber cannot be as 
easily identified. This is expected as the team anticipates 
the chamber to be filled with earth and debris due to 
heavy soil deposition from the hillside. The findings of 
the GPR investigations from the 2008 season are very 
exciting, yet not conclusive. To further investigate the 
situation, the following actions will be taken in subse-
quent seasons:

* The podium will be cleared of accumulated fill down 
to the podium floor or extrados of the vault. 

* Prior to clearing the sub-grade chamber, nondestruc-
tive techniques (borescopy) will be employed to 
examine the structural integrity of the vault structure.

* Once the chamber is accessed, it will be cleared of the 
accumulated debris and fill. The team anticipates a 
high probability of finding evidence regarding the 
nature of the temple and its chronology through sur-
viving votive objects and inscriptions.

Podium Cleaning

The clearing of the podium surface of its accumulated 
vegetation and fallen blocks not only allowed the GPR 
scanning, but also an initial investigation of the podium 
structure. The eastern flank of the podium was cleaned 
in order to reveal the line of platform blocks. The clean-
ing has shown that this flank has been greatly disturbed 
(Fig. 7); the lowest course of the wall is revealed to have 
toppled over and the blocks to rest on their exterior face 
upon the exterior earth fill. It appears that the temple 
may have already been partially covered by the eroding 
earth fill, washing down from the hillside above and sur-
rounding the structure, before all the walls collapsed. 
Wall and superstructure blocks are embedded in the 

Res. 5  GPR ile tarama işlemi
Fig. 5  GPR scanning process

Res. 6  GPR tarama sonuçları: a) Antiocheia tapınağı b) Selinus 
Şekerhane Köşkü
Fig. 6  GPR scans: a) Antiocheia temple b) Selinus, Şekerhane Köşkü
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Podyum Temizliği

Podyum yüzeyinin enkaz ve bitki örtüsünden temizlen-
mesiyle hem GPR taraması hem de podyum yapısının bir 
ön incelemesi yapılabildi. Podyum bloklarının hattını 
saptamak için doğu kanat temizlendi. Temizlik sorası bu 
kanadın çok büyük oranda tahrip olduğu anlaşıldı (Res. 
7); duvarın en alt taş sırası devrilmiş ve devrilen blokla-
rın dış yüzünün dıştaki toprak dolgu üzerinde kaldığı 
görüldü. Görünüşe göre tapınak, duvarları tamamen 
yıkılmadan önce tepeden aşağıya akan toprakla kısmen 
örtülmüş. Duvar ve üst örtüye ait bloklar en alt taş sıra-
sından çok daha üst seviyelerde toprağa gömülmüş 
durumda açığa çıkartıldı; böylece yapının terk edilmesi 
ile duvarların yıkılması arasında (hali hazırda belirsiz) 
bir zaman dilimi geçtiği anlaşılıyor.

Tonozlu yer altı mekânına celladan nasıl erişildiği hâlâ 
bilinmezliğini koruyor (Res. 8). Selinus’taki Şekerhane 
Köşkü’nde iki katı birbirine bağlayan dar dâhili merdiven 
yer alıyor; yani, yeraltı mekânı ile yapı dışı arasında doğ-
rudan erişim yok. Dolayısıyla Antiocheia tapınağında da 
henüz saptanamamış böylesi bir dâhili bağlantı olabilir. 
Selinus’ta olduğu gibi burada da cellanın kenarlarından 
birinde dahili bir merdiven beklenecektir. Podyumun 
ortalarına yakın bir yerde bir anomali saptandı ama 
bunun kaçak kazı çukuru olabileceğini düşündük.

Podyum yüzeyindeki bitkilerin temizlenmesiyle platfor-
mun içten güneydoğu köşesi yakınında bir dahili duvara 
ait izler ortaya çıkarıldı. Bu duvarla ilintili olarak ele 
geçen yeşil sırlı seramikler Klasik sonrası bir döneme 
işaret ediyor. Bu geç dönem duvarıyla bağlantılı olarak 
yer altı mekânına erişimi sağlayan bir merdiven bulun-
ması mümkündür.

accumulated fill far above the presumed lower-most 
courses, indicating that some time (currently indetermi-
nate) had elapsed between the abandonment of the 
temple and the collapse of its walls.

It is still unknown how the vaulted sub-chamber was 
accessed from the cella (Fig. 8). The Şekerhane Köşkü at 
Selinus contains a narrow internal staircase that con-
nected the two levels; there was no direct communica-
tion from the sub-chamber with the exterior. The 
Antiocheia temple therefore may also have an interior 
connector between levels that has so far eluded detec-
tion. The staircase would be expected along one of the 
cella’s edges as at Selinus. There is an anomaly in the 
earth fill on the podium close to its center, but it has 
been viewed as a possible looter’s opening. 

Clearing of the vegetation on the podium surface 
revealed traces of an interior wall appearing near the SE 
corner of the platform’s interior. Green-glazed pottery 
sherds found in association with this wall indicate a post-
classical date. It is possible that a staircase to the sub-
chamber may be found associated with this late wall.

Res. 7  Podyumun doğu kanadı
Fig. 7  East flank of podium

Res. 8
Podyumun havadan 
görünüşü (batıdan)
Fig. 8
Aerial view of podium, 
from west
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A. Temizlik ve Sunuma Yönelik Çalışmalar

Her yıl yaptığımız bir iş olduğu için temizlik ve ören 
yerinin bakımı hafifsenen bir emek olarak algılanmakta-
dır*. Ancak, 500x1500 m.’lik, eğimli bir alanda bulunan 
Arykanda: stadion, tiyatro, odeon, 2 agora, 6 hamam, 7 
tapınak veya kutsal yer, nymphaeum, özel konutlar, 15’i 
aşkın anıtsal mezar binası ve işlikleriyle mimari kalıntı 
yönünden Türkiye’nin sayılı zengin ören yerlerinden 
biridir. Yer yer 45°’yi bulan eğim nedeniyle ören yerinin 
kuzeyindeki kayalık yükseltilerden kopan 15-20 kg.’lık 
bir taş bile ivme sonucu kazandığı süratle tahribata veya 
toprak akıntılarına sebep olmaktadır. Ayrıca ören yerinde 
dolaşan keçi sürüleri veya yaban hayvanları kirliliğe, 
bozulmalara sebep olmaktadır. 

Kazı sonucu veya onarımlardan sonra bazı yapıların 
yönlendirme okları ve bilgi levhaları değiştirilmekte veya 
özellikle üzeri çatıyla örtülen mozaik tabanlı mekânlara 
yeni tanıtıcı panolar yaptırılmaktadır (Res. 1). 

B. Restorasyon ve Konservasyon İşleri

1. 2007’de Büyük Bazilika’nın geometrik bezemeli döşe-
meye sahip kuzey nefinin koruma ve restorasyonu yeni-
den ele alınmış; oyulan, yerinden sökülen kısımlar tekrar 
düzeltilerek ziyaretçiye sunulmuştur (Res. 2).

2. 2007’de ortaya çıkarılan 7. tapınağın in situ altarına ait 
parçaların bir bölümü yine 2008’de de bulunmuş ve 

* DÖSİMM ödeneğinin gecikmesi ve Bakanlıktan gelecek 
maddi desteğin belirsizliği nedeniyle, kazımızı 1989’dan beri 
destekleyen T.C. Garanti Bankası’nın verdiği ödenekle, ancak 
biraz gecikmeyle başlanabilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı, DÖSİMM ve Garanti Bankası’na şükranlarımı sunmak 
isterim. Ayrıca Arykanda kazısına destek sağlayan Suna – 
İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne 
(AKMED) teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanlık temsilcimiz 
A.Türkmenoğlu ve kazı ekibi listesinde isimleri yer alıp kazı-
ya katılan veya katılamayan tüm üyelerimize teşekkür  
ederim.

A. Clearing Work and Display

Clearing and maintenance of the site, which is repeated 
every year, is usually undervalued*. However, covering 
an area of about 500x1500 m. on sloping terrain, 
Arykanda is one of the richest sites in Turkey with respect 
to architectural remains: stadium, theater, odeum, two 
agoras, six baths, seven temples or sanctuaries, nym-
phaeums, private houses, more than 15 monumental 
tombs and work-areas. The slope reaches 45˚ at places; 
therefore, even a piece of rock about 15-20 kg. breaking 
off may cause landslide and damage due to the gravita-
tional acceleration. Besides, goat herds or wild animals 
strolling at the site cause pollution and deterioration.

As a result of excavations or repairs, the signposting  
of some buildings and the protective roofs over those 
mosaics that have the roofs are replaced with new ones  
(Fig. 1).

B. Restoration and Conservation Work

1. The geometric pavement of the north side aisle of the 
Large Basilica was reconsidered in 2007 and the dam-
aged parts fixed, and the building was opened for visiting 
again (Fig. 2).

2. More fragments of the in situ altar of the seventh tem-
ple uncovered in 2007 were found in 2008. The north-
east corner was restored with these fragments and the 
core part of the altar built with rough stones was rein-
forced (Fig. 3).

* As the payment by DÖSİMM was remitted late and the 
amount was not known ahead of time, we had to start our 
campaign somewhat later than foreseen and only with the 
financial support of Garanti Bank Inc., which has supported 
us since 1989. I would like to thank Ministry of Culture and 
Tourism, DÖSİMM and Garanti Bank. Further thanks go to 
Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civi-
lizations (AKMED). Thanks are also due to A. Türkmenoğlu, 
the state representative, and all the members of the team.

Arykanda Kazısı 2008

Excavations at Arykanda in 2008
Cevdet BAYBURTLUOĞLU
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bunlarla kuzey-doğu köşe restore edilmiş; altarın nüvesi-
ni oluşturan kaba taşlardan örülme kısım sağlamlaştırıl-
mıştır (Res. 3).

 
C. Kazı Çalışmaları

2008 Arykanda kazısının, buluntu yönünden en fakir 
yıllarından biri olmuştur (Res. 4, 5). Buluntu azlığının 
nedenlerinden biri 2007’de bulunan tapınağın ve teme-
nosunun kuzey tarafının, devlet agorasının kazısı sırasın-
da atılan toprakla kaplanmış olması; diğeri ise aynı 
alandaki geç devir yapılarının büyük bir yangına maruz 
kalmasıdır. Yangının kentin büyük bir kısmını etkileyecek 
boyutta olduğu, bu mekânlardaki  kıymetli veya işe yarar  
malzemenin yangından kaçırılmış olduğu düşünülebilir. 

2007’de bulunan tapınağın kuzeydoğu yarısıyla kuzey 
yanını açmak ve böylece belki podyumu oluşturan 
orthostatlardan bir kısmını in situ bulabilme şansı, yerin-
den oynamış veya oynatılmış blok dışında mümkün 
olmamıştır. Anlaşıldığına göre podyumu oluşturan blok-
lar Büyük Bazilika’da veya yakınındaki diğer yapılarda 
hazır malzeme olarak kullanılmıştır.

C. Excavations

The 2008 campaign was one of the poorest years with 
respect to finds (Figs. 4-5). One reason for the scarcity of 
finds is that the north side of the temple and its temenos 
uncovered in 2007 were covered with the earth removed 
in the excavation of the state agora, while another reason 
is that the late period buildings in this area had suffered 
a big fire. It is plausible that fire affected the greater part 
of the city, and in this area the buildings were evacuated 
and stripped of their valuables due to fire.

Our hopes for uncovering in situ some of the orthostats 
forming the podium of Temple 7 discovered in 2007 and 
for uncovering the northeast part of it were unfounded 
because we found only a single block which was not in 
situ. As inferred, the blocks of the podium were used 
as a in the construction of the Large Basilica or other 
buildings nearby.

Our work to identify the south extension of the stepped 
alley between the prytaneion and the State Agora veri-
fied our former hypothesis. However, the steps forming 
the rest of the alley have slid out of their places. The stairs 

Res. 1   
Mozaikli 
mekânlar için 
düzenlenen 
panolar
Fig. 1  
Signposting  
for the rooms 
with mosaics

Res. 3a  7. Tapınağın altarı, restorasyon öncesi 
Fig. 3a  Temple 7, altar before restoration

Res. 2   
Mozaik 
onarımları
Fig. 2   
Restoration of 
mosaics

Res. 3b   
7. Tapınağın altarı, 
restorasyon  
sonrası
Fig. 3b   
Temple 7,  
altar after  
restoration
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Prytaneion ile Devlet Agorası arasındaki merdivenli yol-
daki çalışma, daha önceki yıllar yaptığımız tahminleri 
doğrulamaktadır. Ancak merdivenli yolun devamı olan 
basamaklar bütünüyle kaymış ve bozulmuştur. Basamak-
lar, prytaneion’un güney önüne denk gelen ve büyük bir 
heykele ait kaidenin olduğu yerde sahanlık yapmakta, 
daha sonra tapınağın temenos duvarına kadar inmekte-
dir. 2.20 m. genişliğe sahip olan yol, sözü edilen sahan-
lıktan doğuya dönmekte, doğu temenos duvarına paralel 
olarak propylon seviyesine kadar birkaç basamağın 
ardından bir sahanlık uygulaması ile inmektedir. Yol 
andezit bloklardan düzgün yüzey oluşturacak şekilde 
yapılmıştır ve Büyük Bazilika’nın doğusunda buraya 
gömü yaptıran softa rahip ve rahibe mezarlarınca bozul-
duktan sonra yine düzgün ve sağlam şekilde 6. hamamın 
batısındaki yola birleşmektedir (Res. 6). 

2009 yılında çalışmalar sürdürülecektir (Res. 7).

form a landing where there is a base for a large statue to 
the south front of the prytaneion, and then descend 
down to the temenos wall of the temple. The alley with 
a 2.20 m. width turns east at the landing and continues 
parallel to the east temenos wall with a system of several 
steps and a landing down to the level of the propylon. 
The road is paved with andesite blocks forming a smooth 
surface. Its surface is damaged on the east of the Large 
Basilica by the graves of the monks and nuns, but then it 
continues well preserved and joins the street on the west 
of Bathhouse 6th (Fig. 6).

The work at Arykanda will continue in 2009 (Fig. 7).

Res. 4  Akik yüzük kaşı
Fig. 4  Agate gem

Res. 5  Günlük kullanım kapları
Fig. 5  Examples of daily use wares

Res. 6   
Merdivenli yol
Fig. 6   
Stepped alley

Res. 7   
Devlet Agorası’nda 
2009’da restore 
edilmesi planlanan 
bölüm
Fig. 7   
Part of the state  
agora planned to be 
restored in 2009

0 5 cm
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Bademağacı Höyüğü kazılarının 16. dönem çalışmaları-
na 26 Temmuz - 22 Eylül 2008 tarihleri arasında devam 
edildi*. Kampanya sırasında höyüğün güneybatısı ile 
güney ucunda, daha önceki yıllarda hiç kazılmamış 
alanlarda çalışıldı (Res. 1-2). Ayrıca daha önceki yıllarda 
kazılmasına başlanan 3. Derinlik Açmasında da (DA 3) 
kısa süreli bir çalışma yapıldı. 

Önceki yıllarda saptanmış olan tabakalaşma durumunda 
değişiklik yapılmasını gerektirecek gelişmeler olmadı 
(Bademağacı kazılarının yayınlanmış yıllık önraporları 
için bk.: R. Duru, ”Bademağacı Höyüğü (Kızılkaya) 

* İÜ Edebiyat Fakültesi adına yönetimimizde sürdürülen kazı-
lar, aynı fakülteden Araştırma Görevlisi A. Yurtsever Beyazıt, 
Arkeologlar M. Savrum ve P. Vançin ile Protohistorya ve 
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğrencileri P. Meral, F. 
Subaşı, A. Onuş, D. Atalay, Z. Kantaroğlu, A. Karaal, A. Ata-
man ve restorasyon bölümü öğrencisi V. Züngör katıldılar. 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilciliği görevini kazının 
ilk yarısında N. Erdoğan, dönemin ikinci yarısında M. Samur 
üstlendi. Kazıya değişik tarihlerde Arkeozoolog Bea de 
Cupere (Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brus-
sels), Antropolog Prof. Dr. Y. Erdal (Hacettepe Üniversitesi), 
C14 ölçümleri için Arş. Gör. G. Akkaya (Uludağ Üniversitesi) 
ile bazı topografik ölçümler yapmak üzere Arkeolog-Topograf 
S. Aydal katılmışlardır. Kazının harcamaları T.C. Kültür Varlık-
ları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİM, İstanbul Üniver-
sitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği (Proje 
no.: 2067) ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile Suna – İnan 
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’-
nün (AKMED) sağladıkları ödeneklerden karşılandı. Ulusoy 
Otobüs İşletmesi kazıya katılan öğrencilerin Antalya’ya gidiş-
dönüş otobüs biletlerini; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
(TÜRSAB) Başkanı B. Ulusoy da kazı araçlarının yakıt gider-
lerini karşıladı. Geçen yıl olduğu gibi kazımıza bir önemli 
destek de, höyük yakınlarında kurulu olan AS Çimento 
AŞ’den geldi. AS Çimento’nun sahibi ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı A. Sak, firmasının helikopterinden höyüğümüzün resim-
lerini çekmemizi sağladı. Kazıya katılarak zor koşullarda 
görev yapan değişik konularda uzman meslektaşlarımıza, 
öğrencilerimize, sağladıkları ödenek ve yardımlarla kazıların 
gerçekleşmesini sağlayan kişi ve kurumların değerli yönetici-
lerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

The 16th campaign of excavations at Bademağacı took 
place from July 26th to September 22nd, 2008*. This year 
work was carried out in an area in the southwestern and 
southern ends of the höyük, not previously excavated 
(Figs. 1-2). The Deep Trench 3 (DA 3) excavated in the 
preceding years was again worked in for a brief period.

No new evidence that would suggest a change in the 
previous stratification has been attested (for annual  
preliminary reports on the excavations at Bademağacı 
see: R. Duru,”Bademağacı Höyüğü (Kızılkaya) Kazıları.  
1993 Yılı Çalışma Raporu”, Belleten LX, 1997, 783-800; 

* The team members of the excavations at Bademağacı, direct-
ed by the authors of this report on behalf of IU Faculty of 
Letters, were research asst. A. Yurtsever Beyazıt, archaeolo-
gists M. Savrum and P. Vançin, students of Protohistory and 
Near Eastern Archaeology P. Meral, F. Subaşı, A. Onuş, D. 
Atalay, Z. Kantaroğlu, A. Karaal, A. Ataman and student of 
the Restoration Dept. V. Züngör. The government representa-
tive was N. Erdoğan in the first half of the campaign and then 
M. Samur in the second half. The core team was joined at 
different times by archaeo-zoologist Bea de Cupere (Royal 
Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels), anthropolo-
gist Prof. Dr. Y. Erdal (of Hacettepe Univ.), research asst. G. 
Akkaya of Uludağ Univ. for C14 measurements and archae-
ologist-topographer S. Aydal for implementing some topo-
graphic measurements. Expenses of the campaign were cov-
ered by the general Directorate of Cultural Heritage and 
Museums, DÖSİM, Istanbul Univ. Administrative Secretariat 
of Scientific Research Projects (Project no. 2067) and Presi-
dency of Turkish Historical Society as well as Suna & İnan 
Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED). Ulusoy Bus Co. provided the return tickets of the 
students participating; Association of Turkish Travel Agencies’ 
(TÜRSAB) President B. Ulusoy covered the petrol expenses 
of the vehicles used at the excavations. Important support 
came from the AS cement factory near the mound, as in the 
previous year. Mr. A. Sak, owner and president of the board 
of director of AS Cement allowed us to use their helicopter to 
take aerial photos of our höyük. We would like to thank all 
our colleagues – experts in different fields – and students who 
participated in the campaign, as well as the directors of the 
institutions who supported our mission.

Bademağacı 2008 Yılı Kazıları 

Excavations at Bademağacı in 2008
Refik DURU – Gülsün UMURTAK
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Kazıları. 1993 Yılı Çalışma Raporu”, Belleten LX, 1997, 
783-800; “Bademağacı Kazıları. 1994 Yılı Çalışma 
Raporu”, Belleten LXI, 1997, 149-159; “Badem ağacı 
Kazıları. 1995 ve 1996 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten 
LXII, 1998, 709-730; “Bademağacı Kazıları. 1997 ve 
1998 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXIV, 2000, 187-
212; Bademağacı Kazıları. 1999 Yılı Çalışma Raporu”, 
Belleten LXIV, 2001, 583-598; “Bademağacı Kazıları. 
2000 ve 2001 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXVI, 
2003, 449-594; “Bademağacı Kazıları. 2002 ve 2003 
Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXVIII, 2005, 519-560; 
R. Duru – G. Umurtak, “Bademağacı Kazıları. 2004, 
2005 ve 2006 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXXII, 
2008, 195-250).

Neolitik Yerleşmeler

2008’de Erken Neolitik yerleşme tabakalarında çalışıl-
madı. Sadece DA 3’te 50 cm. kadar daha derinleşildi. 
Kazılan birikimde birkaç Neolitik çç dışında buluntu ele 
geçmedi. Ana toprağa ulaşmak için gelecek yıl kazılara 
devam edilmek üzere, açmadaki çalışmalara son verildi. 

İlk Tunç Çağı (İTÇ) Yerleşmeleri
Mimarlık

2008’den önceki son üç kazı döneminde, höyüğün şim-
diye kadar araştırılması yeterince yapılamamış olan orta 
ve güney yarısında da çalışmalara başlanmış ve batı 
yamaçta, tepenin dar aksı üzerinde, geniş bir açmada 
yer yer 2 m. derinliğe kadar inilmiş, sonuçta höyüğün 
ortalarında, büyük bir yapı kompleksinin (Çok Odalı 
Yapı - ÇOY) varolduğu anlaşılmıştı (Plan 1, Res. 1). İlk 
Tunç Çağı’nın (İTÇ) ortalarına, daha kesin bir tanımlama 
ile İTÇ II ve kısmen İTÇ III başlarına tarihlenen ve 17 
odası açılan bu yapının güney ve batı uçlarında bu yıl 
çalışmalar geliştirildi. Ancak ÇOY’un söz konusu yönler-
deki gelişmesi tam olarak anlaşılamadı. Görüldüğü 
kadarıyla, bu kompleks güney ve batı yönlere doğru 
daha fazla ilerlememektedir. ÇOY, höyüğün ortalarında-
ki Kilise’nin altına ve büyük ihtimalle daha doğuya 
doğru gelişmektedir. Bu ihtimalin doğruluğunu kesinleş-
tirmek, kiliseyi kaldırmanın olanaksızlığından ötürü, 
ileride de mümkün olamayacaktır.

2008 yılı çalışmalarında elde edilen önemli buluntuların 
başında, höyüğün güneybatı ve güney kesiminde elde 
edilen mimarlık bulguları gelmektedir. Aşağıda 
mimarîdeki buluntu ve gelişmeleri özetleyerek sunuyo-
ruz:

İTÇ II yerleşmesinin höyüğün batı yamacındaki durumu-
nu anlamak üzere önceki yıllarda yapılan çalışmalara, 

“Bademağacı Kazıları. 1994 Yılı Çalışma Raporu”, 
Belleten LXI, 1997, 149-159; “Bademağacı Kazıları. 
1995 ve 1996 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXII, 
1998, 709-730; “Bademağacı Kazıları. 1997 ve 1998 
Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXIV, 2000, 187-212; 
Bademağacı Kazıları. 1999 Yılı Çalışma Raporu”, Belleten 
LXIV, 2001, 583-598; “Bademağacı Kazıları. 2000 ve 
2001 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXVI, 2003, 449-
594; “Bademağacı Kazıları. 2002 ve 2003 Yılları Çalışma 
Raporu”, Belleten LXVIII, 2005, 519-560; R. Duru – G. 
Umurtak, “Bademağacı Kazıları. 2004, 2005 ve 2006 
Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXXII, 2008, 195-250).

Neolithic Settlements

The campaign carried out this year did not include any 
work on the Neolithic levels, except that DA 3 was 
extended 50 cm deeper. The deposit unearthed con-
tained only a few Neolithic potsherds. Work was termi-
nated here but will continue next year with the aim of 
reaching virgin soil.

Early Bronze Age (EBA) Settlements
Architecture

In the three campaigns before 2008, work was carried 
out work in the centre and southern half of the höyük, 
which had not been researched very much in the past 
and we reached a depth of -2 m. in a wide trench on the 
western slope i.e. the narrow side of the mound, and 
uncovered a large complex (Multi-Roomed Building – 
MRB; Plan 1, Fig. 1). The complex is dated to the middle 
of EBA, or more precisely to EBA II and partly the begin-
ning of EBA III and 17 rooms were exposed. This year the 
work progressed in the southern and western ends of the 
complex. However, its development in these directions 
could not be clarified. As far as could be seen, the MRB 
did not extend much in these directions. This MRB 
appeared to extend under the church in the middle of 
the höyük and probably further eastward. As it is not 
possible to remove the church, this hypothesis will never 
be verified.

Among the important architectural finds of 2008 are 
those obtained in the southwestern and southern parts of 
the höyük. The following is a summary of the architec-
tural finds:

Exploration of the EBA II settlement on the western slope 
of the höyük continued with work in the southern part 
of the western slope. Although work was carried out in 
the narrow trenches it was seen that here too, as in 
the rest of the settlement, the outer edge consisted of  
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bu yıl yamacın daha güneyinin araştırılmasıyla devam 
edildi. Dar açmalarda çalışılmasına karşın, yerleşmenin 
bu kesimdeki en dış halkasında da, höyüğün diğer 
kesimlerindekine uygun şekilde, megaron(umsu) yapıla-
rın varolduğu görüldü (Plan 1, Res. 1). Bu alanda, bazı-
ları tümüyle açılan, bazıları da sadece duvarlarıyla sap-
tanan 11 yeni megaron bulundu. Tüm yerleşmeyi çevi-
ren bu türden yapıların sayısı 42’ye ulaştı ve yeni açılmış 
olanların da, 1993’den beri ortaya çıkartılan megaro-
numsu binalardan farkları olmadığı ve bunların bir defa-
da düzenlenerek inşa edildikleri bir kez daha gözlem-
lendi. Yaklaşık 50 m. uzunluğunda bir kesimde ortaya 
çıkartılan bu yapıların dış tarafında (batısında), yamaç 
döşemesinin yer yer devam etmekte olduğu da saptandı. 

Batı yamaç çalışmaları sonunda, bu kesimde daha önce 
kamulaştırılan tarlaların sınırına gelindi (Megaronların 
daha güneydeki gelişmesini anlayabilmek için kazılar 
önümüzdeki yıl da, sahipli tarlalarda sürdürülecektir). 
Bu yıl açılan yeni megaron planlı yapılar, İTÇ II dönemi 
yerleşmesinin güneyde nasıl devam ettiği konusunda 
önceki dönemlerin verdiği bilgileri ve bu konudaki 
öngörülerimizi desteklemektedir.

2008 yılında çalışılmaya başlanan ikinci alan, höyüğün 
güney yarısında, eski yıllarda çalışılan büyük açmanın 
hemen güneyinden başlayarak, höyüğün güney sınırına 
uzanan kesimde yer almaktadır (Plan 1, Res. 1-2). 
Höyüğün güney sınırı, tarla sahiplerinin çok önceleri 

megaron-like buildings (Plan 1, Fig. 1). In this area a total 
of eleven new megarons were entirely or partially uncov-
ered. The number of such buildings surrounding the set-
tlement has now reached 42 and the newly exposed 
ones are not any different from those uncovered since 
1993; it was observed once again that these were 
arranged and built at the same time. These buildings 
were uncovered in an area 50 m in length and beyond 
them i.e. on the western side, the stone paved section 
(glacis) continued in places.

At the end of the work on the western slope we reached 
the borders of the fields that were purchased for the 
excavations. However, the excavations will continue fur-
ther south in privately owned fields with the aim of 
understanding the development of the megarons in this 
area. New megarons exposed this year support the data 
obtained in the previous campaigns and our hypotheses 
about the southern extension of the EBA II settlement.

The second area of the work carried out in 2008 is in the 
southern half of the mound and starting from the south-
ern side of the big trench extended to the southern bor-
der of the höyük (Plan 1, Figs. 1-2). The southern border 
of the mound is almost clear apart from the pear and 
mastic trees planted by field owners a long time ago. 
With the progress of the excavations it was seen that this 
artificial border line did not correspond to the actual 
border of the höyük and the trees planted according to 

Plan 1
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diktiği bir sıra armut ve sakız ağacı ile belirlenmiş gibi 
görünmektedir. Kazıların gelişmesi sonunda bu yapay 
sınır çizgisinin höyüğün yamaç çizgisiyle tam olarak 
örtüşmediği, tarlaların parselasyonuna göre dikilmiş 
olan ağaçların bir hayli yanlış görünüm verdiği anlaşıldı. 
Başka bir anlatımla güney uçtaki ağaçlar ve bu ağaçların 
belirlediği modern parsel bölünmesi hem höyüğün ger-
çek görünümünü değiştirmekte, hem de daha önemlisi 
tarla sahiplerinin uzun yıllar içinde tarlalarının düzleş-
mesini sağlamak için höyüğün bir kısmını kazıyarak 
tahrip ettiklerini göstermektedir.

Höyüğün güney yarısında, biri doğu-batı yönünde 
25x10 m., diğeri güney-kuzey yönünde 30x10 m. ölçü-
lerinde olan iki açma ile güney uç yakınlarında, höyüğü 
çevreleyen ağaç sırasının hemen kenarından başlayan ve 
mimarlık kalıntılarına uyularak geliştirilen bir üçüncü 
alanda kazılara başlandı. İlk açma 1993 yılında bir kazı 
mevsimi süresince kazılan B Açması’nın 5 m. güneyinde 
idi. Açmada yak. 1 m. derinlikte rastlanan bazı kalın taş 
temeller büyük olasılıkla İTÇ’nin höyüğümüzdeki en son 
yerleşme katı olan İTÇ II’den İTÇ III’e geçiş dönemine 
aitti. Bu temeller, kuşkusuz höyüğün ortasında yer alan 
ÇOY’un son evresi ile çağdaş olmakla birlikte, bu yapı-
laşma ile doğrudan bağlantılı gibi görünmemektedir. 
Aynı açmanın güneydoğu köşesinde 5x5 m. ölçüsünde 
bir alanda derin katların öğrenilmesi amacıyla yeni bir 
derinlik açmasına başlandı (Derinlik Açması 4 - DA 4). 
Ana toprağa ulaşılmayan bu açmadaki çalışmalar, gele-
cek kazı mevsiminde sürdürülecektir.

Aynı kesimde kazılmasına başlanan ikinci açmada yer 
yer 50 cm. ile 1 m. kadar derinleşildi, ancak bu geniş 
alanda, kazılan birikimde herhangi bir yapı kalıntısına 
rastlanmadı. Açmada yapılaşma kalıntılarının bulun-
duğunda kuşku olmamasına rağmen, daha fazla 

cadastral boundaries lead to a wrong impression. In 
other words, the trees at the southern end and the mod-
ern cadastral boundaries implied by the presence of 
these trees both alter the actual appearance of the 
mound and show that the field owners destroyed some 
of the höyük over the years as they tried to flatten their 
fields for agricultural purposes. 

In the southern half of the höyük excavations were 
initiated in three areas: a trench of 25x10 m. in the east-
west direction, a second trench of 30x10 m. in a north-
south direction and a third area starting from the trees 
at the southern end and developing in accordance with 
the architectural remains uncovered. The first trench is 
located 5 m. south of Trench B, which was excavated 
during only one campaign in 1993. In this trench we 
encountered some thick foundation walls at a depth of 
1 m, which probably belongs to the transitional period 
from EBA II to EBA III, the most recent settlement layer 
of the mound. It is clear that these foundations are 
contempory with the last phase of the multi-roomed 
building in the centre of the mound but they do not 
appear to be directly connected with it. In the 
southeastern corner of the same trench a new deep 
trench (DA 4) of 5x5 m. was opened to explore the 
lower layers here. We have not reached virgin soil yet; 
therefore the work in this trench will continue in the 
next campaign.

In the second trench opened up in this area we reached 
a depth of 0.50 m. and 1 m. in places; however,  
the debris removed did not contain any building  
remains. Although it is likely that architectural remains 
could be found here, we decided to terminate the  
work at this stage and continue working here in the  
coming season.

Res. 1  Bademağacı Höyüğü’nün kuzeybatıdan alınmış  
hava fotoğrafı
Fig. 1  Aerial view of Bademağacı Höyüğü from the northwest

Res. 2  Höyüğün güneyindeki İTÇ yapıları
Fig. 2  EBA structures in the southern part of the mound.
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derinleşilmemiş, alan gelecek sene çalışmalara devam 
edilmesi kararına uygun olarak, terk edilmiştir.

2008 kazı döneminde çalışılan son açma, güney uçtaki 
alandır (Plan 1, Res. 2). Kazı mevsimi sonunda 40x25 m. 
ölçülerine erişilen bu alanda, çok yoğun mimarlık kalın-
tısına rastlandı. Açmadaki temellerin izlenmesi bitirile-
mediğinden, plan kesin olarak anlaşılamamışsa da, bu 
kesimde bir başka yapı kompleksinin olduğunda kuşku 
yoktur. Höyüğün ortalarındaki çok odalı yapı grubuna 
benzeyen, ancak onunla doğrudan bir bağlantısı olup 
olmadığı şimdilik tespit edilemeyen bu yapı grubunun 
en önemli özelliği, yapının megaronlar içermediği, dola-
yısıyla höyüğün bu kesiminde, yerleşmeyi çevreleyen 
bağımsız megaronların söz konusu olmadığıdır. Mega-
ronlar yerine bu kesimde bir oda sırası yer almıştır. Başka 
bir anlatımla, bu alanda höyüğün diğer kısımlarında 
sıralanan radial düzendeki tek tek evler yerine, birbirine 
dar kenarlarından birleşmiş bir oda dizisi yapılmıştır (Bu 
odalar sırasının kırılmalarla höyüğün bu kenarını dolaş-
tığı şeklinde bir görünümün de olduğu söz konusudur). 
Ancak ilginç bir durum, bu oda zincirinin yerleşmenin 
en dış halkasını oluşturmadığı, bu dizinin dışında da 
-daha güneyinde- duvarlarla çevrilmiş bazı mekânların 
bulunmasıdır. Bu alanın planı henüz tam olarak anlaşı-
lamamıştır.

Bu yılın sonuçlarına dayanarak mimarlık durumu konu-
sunu irdelemek, yani bu yapılaşmanın işlevini ve höyü-
ğün bu kesimindeki değişikliklerin açıklamasını bu 
raporumuzda yapmak istemiyoruz. Ancak şu kadarını 
belirtmemiz gerekir ki, yerleşmenin ön planlanması sıra-
sında, güney uca özel bir işlev verilmiş gibi görünmekte-
dir. Bademağacı İTÇ II yerleşmesine (kasabasına) daha 
ziyade güney yönünden yaklaşıldığı düşünülmüş oldu-
ğundan, buraya özel bir önem verilmiş ve belki yerleş-
meye giriş için ‘Ana Kent Kapısı’ burada açılmıştı. 

Bugünden yapılacak bir başka saptama, genel plandan 
da anlaşıldığı üzere, yerleşmenin güney dış çizgisinin, 
kuzey ucun simetriği olacak şekilde yuvarlak/sivrice 
olmadığıdır. Güney kenar, göreceli olarak daha düz/
basık bir dış çizgi oluşturmuş gibidir. Güney ucun doğu 
ve batı köşeleri de buna uygun şekilde, kavisli değil, 
adeta keskince bir kırılma yapacak gibi görünmektedir 
(2007 yılında yapılan manyetik ölçümler sırasında 
güneybatı uçta saptanan geniş taş döşeli alan, olasıdır ki 
yerleşmenin dış çizgisinin dönüş yaptığı köşedir). 

2008 yılı çalışmaları İTÇ yerleşmesinin algılanması açı-
sından olağanüstü önemli veriler sunmuştur. Bu konu 
gelecek yıl daha geniş alanların kazılmasıyla, daha rahat 
açıklanabilecektir. Böylece Anadolu’nun bu kesiminin 
İTÇ II kent mimarlığı/planlaması açısından çok önemli 
yeni verileri ortaya koyabileceğimizi sanıyoruz.

The last trench of 2008 campaign is the one at the south-
ern end (Plan 1, Fig. 2). The trench reached 40x25 m. in 
dimension by the end of the campaign and it contained 
extensive architectural remains. Although the founda-
tions could not be completely followed and the layout 
not fully exposed and understood, it is clear that there is 
another building complex here. For the time being it is 
not known whether this complex is directly connected 
with the the multi-roomed building in the centre of the 
höyük, which it resembles, but it is seen that this com-
plex does not include a megaron; it is therefore under-
stood that there are no independent megarons surround-
ing the settlement in this part of the höyük. Instead there 
is a row of rooms, in fact a row of houses attached to 
each other on the shorter sides, not individual houses in 
radial layout as seen in other parts of the höyük. Some 
offsets give the impression that this row of rooms fol-
lowed the outer fringe of the höyük but, curiously 
enough, they do not constitute the outermost edge of the 
settlement as beyond them (further south) there are 
other rooms surrounded by walls. The architectural lay-
out of this area has not yet been clarified.

We do not intend to investigate in detail the architectural 
outcomes of the 2008 campaign or comment on the 
changes in this part of the höyük; however, it should be 
stated that during the preplanning of the settlement, this 
southern end seems to have been assigned a special 
function. As the main approach to Bademağacı EBA II 
settlement (town) was thought to have come from  
the south, this section was given special importance  
and it is possible that the main city gate was located 
here.

Another point worth noting here is that the southern 
outline of the settlement, as will be seen in the general 
plan, is not pointed/curved as would be expected if it 
were symmetrical with the northern side. The southern 
side seems to form a more linear/slightly curving line. In 
other words, the east and west extensions of the south-
ern end seem not to be curved but rather sharply cor-
nered (geo-magnetic surveys conducted in 2007 
revealed a wide stone paved area at the southwestern 
end, which is perhaps the corner where the outline of 
this settlement makes a turn).

The campaign of 2008 provided important data for our 
understanding of the EBA settlement. This point will be 
better clarified next year when a larger area will have 
been exposed. In this way, we hope to obtain and 
present important new data regarding the EBA II urban 
architecture/planning in this part of Anatolia.
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Çömlekçilik

Bademağacı İTÇ II çömlekçiliğinin tipik örnekleri olan 
yayvan çanaklar, tek kulplu, gaga ağızlı küçük veya orta 
boy testilerle (Res. 3-5), çift kulplu testilerden bu sene de 
çok sayıda ele geçti. Bir kısmı sağlam olan kaplar, daha 
önceki yıllarda bulunmuş İTÇ II mallarından yapım ve 
biçim açısından farklı değildir.

Küçük Eserler

Pişmiş toprak buluntular: Pişmiş toprak eserler arasında 
birkaç idol, bir saplı çıngırak ve çok sayıda ağırşak var-
dır. Pişmiş toprak eserler arasında en kalabalık grup yine 
damga mühürleridir (Res. 6). Bu yıl da yuvarlak veya 
dörtgen baskı alanlarında geometrik motifler olan 10 
kadar mühür ile bir mühür baskılı bulla ele geçmiştir. 
Mühürler arasında bazıları, baskı alanındaki desenlerin 
yerleştirilmesi açısından çok özgün niteliklidir. Özellikle 
de baskı alanı dörde bölünerek, her alan içine değişik 
çizgisel doldurma motifleri ve olasıdır ki bazı sembolle-
rin yerleştirildiği bir mühür dikkat çekicidir. 

Taş buluntular: Her yıl olduğu gibi bu yıl da taştan yapıl-
mış keskiler sayısal olarak çoğunluğu oluşturmuştur. 
Taştan bir damga mühür ile Bademağacı’nda bir ilk olan 
yassı mermer idol (Res. 7), diğer buluntulardır. 

Maden buluntular: Bakır veya tunçtan sağlam durumda 
bir hançer ile başlı iğnelerden birkaç örnek vardır. 
Bunlar arasında, iri ve tam küresel başlı bir iğne özellik-
le dikkat çekicidir.

Pottery

Typical examples of Bademağacı EBA II pottery, i.e. shal-
low bowls, small or medium size beak spouted jugs with 
a single handle (Figs. 3-5) and double handled jugs, have 
been uncovered in large numbers this year too. Some of 
them have survived intact and they do not display any 
differences in production and form from the previously 
unearthed EBA II wares.

Small Finds

Baked clay finds: The baked clay finds include several 
idols, one rattle with a handle and numerous spindle 
whorls. The stamp seals are the biggest group of finds 
(Fig. 6). About ten stamp seals with geometric motifs in 
round or rectangular stamp faces as well as a bulla with 
a seal impression were uncovered. Some of the seals are 
very original with respect to the composition of designs 
on their stamp faces. Particularly one stamp seal with a 
stamp face divided into four parts, each of which is 
decorated with a different linear composition and possi-
bly some symbols, is worth noting.

Stone finds: Stone chisels constitute the majority as in 
the previous campaigns. Other stone finds include a 
stone stamp seal and flat marble idol (Fig. 7), which is 
the first one to be found at Bademağacı.

Metal finds: A well-preserved dagger of copper or 
bronze and some pins were found. One pin with a large 
spherical head is worth noting.

Res. 3  İTÇ çanak çömleği
Fig. 3  EBA pottery

Res. 4  İTÇ’den gaga ağızlı 
bir testi 
Fig. 4  A beak spouted jug 
from the EBA levels.

Res. 5  İTÇ’den tipik bir kap.
Fig. 5  A typical vessel from EBA.
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Sonuçlar

Yukarıda 2008 yılında Bademağacı İTÇ II yerleşmesi 
mimarlığı ve aynı dönemin bazı küçük buluntularını 
tanıtmaya çalıştık. Bu kazı mevsiminin en dikkate değer 
sonucu, İTÇ II döneminde höyüğün güney yarısındaki 
yerleşme düzeni hakkında önemli bilgilerin edinilmiş 
olmasıdır. Bu yıla kadar dış çizgisi megaronlarla çevrili 
gibi görünen ve güney yarısında da benzer şekilde geli-
şeceği beklenen/düşünülen yerleşmenin durumunun, 
güneyde bir hayli farklı olduğu, yerleşim planlamasının 
şimdiye kadar bilinenlere uymadığı kesin olarak görül-
müştür. Geçen yıl sunulan önraporumuzun son paragra-
fındaki, “… Bu nedenle Bademağacı İTÇ kasabası, yerle-
şim dokusu ve yerleşme mantığı açısından tüm bölge için 
bir röper noktası durumuna gelmiştir.” söyleminin isabet-
li olduğu anlaşılmıştır.

Conclusion

In the above account we have tried to present the 
architecture and small finds uncovered in the 2008 
campaign at Bademağacı. The most important result of 
this campaign was the data regarding the settlement 
pattern in the southern half of the höyük during EBA II. 
Until this year it was thought that the southern half also 
had the same pattern with megarons surrounding the 
settlement on the outside; however, this year it was seen 
that the southern half has a very different settlement 
pattern not conforming to the information we have 
gathered over the years. This means that the sentence in 
the last paragraph of our 2007 report stating that 
“Bademağacı EBA town has become a benchmark for 
the whole region in regard to EBA settlement pattern and 
settlement logic” has been proved correct.

Res. 6  İTÇ II döneminden damga mühürler
Fig. 6  Stamp seals from the EBA II Phase.

Res. 7  İTÇ ‘den Mermer idol.
Fig. 7  A marble idol from the 
EBA levels.
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E Gözü  Kazısı 

Karain mağarası E gözü kazılarımız 2008 yılı itibari ile 
toplam 2 plan karede gerçekleştirilmiştir. Kazı ana dol-
gunun güney profilindeki J 19 plan karesinde başlamış 
ve K 19 plan karesi ile tamamlanmıştır. 

Kazılarımız her iki plan karede de V.2, V.3 ve V.4 olarak 
adlandırdığımız jeolojik seviyelerde gerçekleştirilmiştir. 
V.2 jeolojik ünitesi, daha önceki kazı sezonlarında bazı 
lokal alanlarda siyah renkli ve konkresyonlu bir sediman 
yapısı gösterirken, bu sene soluk pembe renkli, bazı 
kısımlarda yumuşak ancak genelinde çok sert ve traver-
tenli, kumlu ve küçük çakıllı bir yapıya sahiptir. 2007 ve 
daha önceki kazılarımızda da bahsedildiği gibi, bu alan-
larda yüksek derecelerde doğal tahribat meydana gel-
miştir. Bu alanlara yoğunlaşmamızın sebeplerinden birisi 
de bu tahribatı önlemektir. V.3 jeolojik ünitesi ince 
kumlu, yumuşak ve kahverengi-krem renkli bir sediman 
yapısı gösterir. 2007 kazı sezonunda V.3 birimindeki 
yumuşak yapıdan dolayı, kolay bir biçimde tahrip oldu-
ğundan ve ana dolgunun içine doğru tabanda bir dizi 
oyuk oluşturduğundan bahsetmiştik. Bu türden oluşum-
ların devam etmesine karşın 2007 yılındaki çalışmaları-
mız, alanın daha az tahribat görmesine neden olmuş ve 
2008 yılında daha teknik bir kazı yapmamıza olanak 
sağlamıştır. V.4 ünitesi, V.3’e göre daha sert ve koyu kah-
verengi tonlarında sedimanla belirginleşir. Aslında V.4 
sertleşmiş topraktır da diyebiliriz. Bu ünite içinde tabana 
doğru iri kalker kaya blokları ile karşılaşılmıştır. 

E Gözü Arkeolojik Buluntuları

E gözü kazılarımızda en yoğun yontmataş buluntu V.2 
jeolojik seviyesinden ele geçmiştir (Res. 1). Bunlar ara-
sında kalın yonga taşımalıklar üzerine kenar kazıyıcılar, 
dişlemeli ve çontuklu aletler en tipik örneklerdir. 
Herhangi bir düzeltinin bulunmadığı irili ufaklı yongalar 
da diğer yontmataş endüstri öğelerindendir. Bilindiği 
üzere 2007 yılı kazı sezonu içinde V.2 jeolojik seviyesine 

Excavations at Chamber E

In 2008 excavations at Chamber E covered only two 
grid-squares, starting in J 19 on the south profile of the 
Main Block and finishing in K 19.

Excavations were carried out in two grid-squares within 
the geological levels of V.2, V.3 and V.4. Geological Unit 
V.2 had a black structure of concretion in the previous 
campaign but this year it had a pale pink color and was 
very hard overall, though soft in some places, and con-
tained travertine, sand and small gravels. As mentioned 
in our reports for 2007 and before, these areas had 
undergone severe natural damage. One reason for our 
focusing in these areas is to try to stop this damage. 
Geological Unit V.3 has fine sandy, soft and brown-
cream colored sediment. For the campaign of 2007, we 
had mentioned that Unit V.3 deteriorates rapidly due to 
its soft structure, and a series of cracks and fissures 
extending into the main block were observed. Despite 
the continuation of such formations, our work in 2007 
culminated in decrease in damage and facilitated us to 
conduct a more technical excavation in 2008. Unit V.4 is 
harder with dark brown shades of sediment, and thus 
differs from V.3. Indeed, V.4 is hardened sediment. In this 
unit we encountered large limestone rock blocks toward 
the bottom.

Archaeological Finds from Chamber E

The densest assembly of stone finds in Chamber E came 
from the geological level V.2 (Fig. 1). Typical examples of 
these include side scrapers on flakes and denticulated 
and notched tools. Among other chipped stone ele-
ments, there are flakes of various sizes not retouched at 
all. As reported before, a bifacial tool of Acheulean type 
was uncovered from an archaeological level of Unit V.2 
in 2007. Although no such tools were uncovered in this 
campaign, it is still possible to talk about the presence of 
chipped stone industry for geological level V.2, including 

Karain Mağarası 2008 Yılı Kazıları

Excavations at the Karain Cave in 2008
Metin KARTAL
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ait bir arkeolojik seviyeden acheuléen tip iki yüzeyli alet 
ele geçmişti. Bu sene böylesi iki yüzeyli alet ele geçme-
mesine karşın, V.2 jeolojik seviyesi için hem yongalı hem 
de iki yüzeyli alet içeren bir yontmataş endüstriden bah-
sedilebilir. Bununla birlikte, V.2’nin bulunduğu stratigra-
fik kontekst açısından G.Ö 400.000 yılın da ötesinde bir 
tarih içeriyor olmasını belirtmekte fayda görüyoruz. V.3 
ve V.4 jeolojik seviyelerine ait yontmataş endüstri öğele-
ri, 2008 yılı sezonu açısından az da olsa arkaik karakter-
li yongalar, küçük boyutlu kenar kazıyıcılar ve bir adet 
çekirdek ile temsil edilmiştir. 

B Gözü  Kazısı

Karain Mağarası B gözü kazıları 2008 yılı itibarıyla G 9, 
H 9, I 9 ve I 10 olmak üzere 4 ayrı plan karede Holosen 
seviyelerde gerçekleştirilmiştir (Res. 2). Kazı alanının en 
doğusunda yapılan kazılarda, H.I’den H.IV’e kadar 
tanımlanan holosen seviyeler oldukça önemli kültürel 
belgeler içermektedir. H.0 olarak belirtmiş olduğumuz 
en üst kısım, günümüz toprağıyla da karışık halde bulu-
nan geç Roma ve erken Bizans – Ortaçağ buluntularının 
bir karışımını sergiler. H.I jeolojik birimi, H.0 seviyesi 
kadar karışık olmasa da H.0 ve H.II buluntularının da 
karışık olarak ele geçtiği ancak daha çok geç Roma ve 
İlk Tunç Çağı buluntuları sergileyen bir ünitedir. H.II 
jeolojik biriminde İlk Tunç Çağı özelliği gösteren bulun-
tular yanında Kalkolitik unsurlar da tespit edilmiştir. H.III 
ve H.IV ise bütünüyle Kalkolitik Çağ’ın buluntularını 
sergilemiştir. H.IV jeolojik seviyesi içinde daha önceki 
yıllarda da karşılaşmış olduğumuz ve depremler nede-
niyle tavandan düşmüş olabilecek iri kalker bloklar ile 
de karşılaşılmıştır. 

both flake and bifacial tools. Nevertheless, it is worth 
noting that V.2 has a date beyond 400.000 BP within its 
stratigraphic context. Chipped stone elements from geo-
logical levels V.3 and V.4 include, though few in number 
in 2008, flakes with archaic character, small side scrap-
ers and a single core.

Excavations at Chamber B

Excavations at Chamber B covered four grid squares, 
namely G 9, H 9, I 9 and I 10, in the Holocene levels 
(Fig. 2). The Holocene levels H.I to H.IV in the eastern-
most part of the area excavated contained quite impor-
tant cultural evidence. The top level named H.0 contains 
a mixture of Late Roman and Early Byzantine – Middle 
ages. Geological Unit H.I contains again a mixture of 
H.0 and H.II, though not as much as H.0, mainly of Late 
Roman and Early Bronze Age. Geological Unit H.II con-
tains mostly Early Bronze Age and a few Chalcolithic 
elements. H.III and H.IV contain only Chalcolithic ele-
ments. H.IV also contains large limestone blocks, which 
might have fallen off the roof of the cave due to earth-
quakes.

Archaeological Finds from Chamber B

Wheel-made simple wares from the Iron Age and 
Medieval glazed potshards as well as coarse handmade 
wares fragments were uncovered from the top layers 
called H.0. In addition, a terracotta spindle whorl, a 
bone tool fragment, sling stones and a few chipped stone 
elements were identified. The most interesting finds from 
these layers came from the northeast corner of grid-
square G 9 and a recess adjoining the cave wall. Half a 
vessel with a straight neck and oval body, and a metal 

Res. 1  E Gözü V.2 Jeolojik seviyesi yontmataş buluntuları
Fig. 1  Chamber E. Chipped stone finds from geological layer V.2

Res. 2  Karain B Gözü kazı alanı
Fig. 2  Chamber B. Excavation area
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B Gözü Arkeolojik Buluntuları

H.0 diye adlandırdığımız en üst tabakalar içinden Demir 
Çağı’na ait çark yapımı basit kaplar ile Ortaçağ’a ait sırlı 
seramik parçaları yanında kaba el yapımı seramik parça-
ları da ele geçmiştir. Bunların dışında; pişmiş toprak 
ağırşak, işlenmiş bir kemik parçası, sapantaşı ve çok az 
sayıda yontmataş eleman tespit edilmiştir. Bu seviyelere 
ait en ilginç buluntular, G 9 plan karesinin kuzeydoğu 
köşesinde ve mağara duvarına yaslanan bir kovuk içeri-
sinden ele geçmiştir. Dik boyunlu ve oval gövdeli yarım 
bir kap ve hemen yanından tespit edilen metal bir balta 
oldukça önemlidir (Res. 3). En üst seviyelerden ele geç-
mesine karşın, tipolojik açıdan her iki buluntunun da İlk 
Tunç Çağı ya da Kalkolitik Çağ’a ait olması kuvvetle 
muhtemeldir. 

H.I jeolojik seviyesi, Demir Çağı seramiklerinin yanında 
İlk Tunç Çağı seramiklerinin de ele geçtiği karışık bir 
yapıdadır. Diğer buluntular arasında; demir bir obje, 
gümüş bir sikke, kemik bız, çeşitli insan dişleri ile yont-
mataş elemanlardan; orak dilgiler, sırtlı dilgicikler ve 
obsidiyen dilgicikler kayda değerdir. 

H.II Jeolojik seviyesinde İlk Tunç Çağı ile Kalkolitik Çağ 
buluntuları karışık olarak ele geçmiştir. El yapımı devetü-
yü ve siyah astarlı seramik parçaları en bol karşılaşılan 
örnekleri teşkil eder. Az olmakla birlikte polikrom boyalı 
seramik parçaları da mevcuttur. Monokrom seramikler 
üzerinde meme biçimli kabartmalar yanında zikzak 
kazımalı ya da nokta bezemeli süslemeler de yer alır. 
Delikli seramik parçaları ve pişmiş toprak ağırşaklar da 
bu seviyelerden temsil edilirler. Bu yılki kazı alanımızda 
H.II içerisinde herhangi bir ocak yeri ile karşılaşmama-
mıza karşın yanmış insan dişi ve kemikleri ele geçti. 
Yontmataş buluntular arasında; obsidiyen dilgi ve dilgi-
cikler ile dilgicik çekirdekleri yanında, çakmaktaşı ve 
radyolaritten yonga, dilgi ve dilgicikler yanında ön kazı-
yıcılar ve orak dilgiler tipik buluntulardandır. 

H.III genel olarak Geç Kalkolitik özellikte buluntular 
sergilemiştir. Dik ağızlı, dik gövdeli siyah astarlı ve el 
yapımı seramik parçaları hemen göze batan buluntu 
grubundandır. Devetüyü renginde kap parçaları da 
azımsanmayacak miktardadır. Polikrom boyalı krem 
astar üzerine kırmızı bantlı el yapımı kap parçaları az da 
olsa vardır. Bir adet 3 delikli kulp parçası oldukça ilginç-
tir ve iyi perdahlanmıştır. Yontmataş endüstri öğeleri 
açısından obsidiyenin varlığı bu seviyede de devam 
eder. Çakmaktaşı ve radyolarit hammadde üzerine tra-
pez kesitli ve çok düzenli dilgiler, taş kalemler, düzeltili 
dilgi ve dilgicikler, ön kazıyıcılar ve orak dilgiler tipiktir-
ler. Delinmiş deniz yumuşakçaları kökenli ve taş bon-
cuklar oldukça sık karşılaşılan eserlerdendir. Sürtmetaş 

axe found next to it are of great importance (Fig. 3). 
Although they were uncovered in the uppermost layers, 
typologically they probably belong to the Early Bronze 
(EBA) or Chalcolithic ages.

Geological layer H.I has a mixed structure containing 
both Iron Age and EBA pottery. Among other finds that 
are noteworthy are an iron item, a silver coin, a bone 
awl, various human teeth as well as sickle blades, 
backed bladelets and obsidian bladelets.

EBA and Chalcolithic finds were uncovered mixed in the 
geological layer of H.II. The most common finds are the 
shards of handmade buff and black slipped wares.  
There are also a few polychrome painted potshards. 
Monochrome wares have nipple-like bosses as well as 
incised zigzags or dotted decoration. Perforated pot-
shards and terracotta spindle whorls too are represented 
in these layers. In this year’s excavation area within H.II 
we did not uncover any hearths but we did find burnt 
human teeth and bones. Typical among the chipped 
stone finds are obsidian blades, bladelets and bladelet 
cores, flint and radiolarite flakes, blades and bladelets as 
well as end scrapers and sickle blades.

H.III presented Late Chalcolithic finds in overall. The 
most striking assemblage is the handmade potshards 
with vertical rim, vertical body and black slip. Buff-
colored shards are not few. We also uncovered a few 

Res. 3   
B Gözü metal balta ve 
çömlek parçası
Fig. 3   
Chamber B. Metal axe 
and potshard

Res. 4  
B Gözü H.IV jeolojik seviyesi 

pişmiş toprak figürin
Fig. 4

Chamber B. Terracotta figurine 
from geological level H.IV
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parçalar arasında sapan taşları önemli unsurlardandır. 
Kemik objeler arasında en genel tip olarak bızlar görül-
mektedir. Bunun yanında bir adet kemik kaşık çok güzel 
bir tipoloji gösterir. H.III içerisinde önemli olabilecek 
tespitler arasında bir adet ocak yeri ve aşı boyası dikkat 
çekicidir. 

H.IV jeolojik birimi daha önceki yıllardaki tecrübeleri-
mize dayanarak tipik bir Kalkolitik Çağ seviyesidir diye-
biliriz. Bu seviyede el yapımı monokrom siyah ve deve-
tüyü astarlı kap parçaları yaygındır. Bunlara polikrom 
boyalı seramikler de eşlik eder. H.IV içerisinde depo 
kapları olabilecek büyüklükte iri parçalar da gözlemlen-
miştir. Bilindiği üzere H.IV jeolojik seviyesi diğer jeolo-
jik birimlere oranla daha kalın bir yapı göstermektedir. 
Bu birimin üst seviyeleri içinde masa ya da kap ayakları 
olarak bilinen pişmiş toprak kap ayakları mevcuttur. Yine 
üst seviyeler içinden denizel midye kabukları ve ip askı 
formlu kap parçaları diğer buluntulardandır. H.IV birimi-
nin üst seviyelerinin en önemli buluntularından birisi de 
H 9 plan karesi 5. arkeolojik seviyeden ele geçen bir 
pişmiş toprak figürindir (Res. 4). Oldukça stilizedir ve 
dip kısmı figürinin dik duramayacağı kadar ovaldir. İnce 
gövdeli figürin, cepheden bakıldığında genişleyen bir 
tipoloji gösterir. Burun, göz çukuru ve kaşların çıkıntısı 
belli belirsiz işlenmiştir. Bu figürinin benzer örnekleri 
Köşk Höyük’ten oldukça iyi bilinmektedir. H.IV’ün tüm 
seviyeleri içinden sürtmetaş öğeler arasında cilalı taş 
balta ve baltacıklar, cilalı taş keskiler, öğütme taşları ve 
sapan taşları temsil edilmektedir. Yine kemik ve boynuz 
endüstri içinde en önemli buluntuları kemik kaşıklar, 
bızlar, spatüller, işlenmiş geyik boynuzları gibi eleman-
lar teşkil eder. Aslında Karain B’nin tüm Holosen seviye-
lerinden bol miktarda ele geçen denizel, karasal ve taş 
boncuklar bu yıl da tüm seviyelerden tespit edilmiştir. 
Ancak H.IV’de bu oran oldukça yüksektir. Nitekim I 10 
plan karesi 9. arkeolojik seviyede in situ vaziyette bir 
dentalium boncuk grubu tespit edilmiştir. H.IV jeolojik 
seviyesi yontmataş öğeler açısından da oldukça zengin 
bir görünüm sergilemiştir. Bunlar arasında; sırtlı dilgicik-
ler, taş delgiler, bir adet ilginç bir ok ucu, taş kalemler, 
dişlemeli ve çontuklular, ön kazıyıcılar, orak dilgiler, 
prizmatik çekirdekler, düzeltili ve düzeltisiz yonga ve 
dilgi-dilgicikler ile obsidiyen yontmataş elemanlar en 
genel tiplerdir. H.IV jeolojik seviyesinin hemen tüm sil-
silesi içinde ocaklar ve kül katmanları mevcuttur. Buna 
paralel olarak yanmış kemikler de mevcuttur. H.IV jeolo-
jik seviyesinin en belirgin özelliklerinden birisi de 7. 
arkeolojik seviyeden itibaren daha alt seviyelere doğru 
çoğalan miktarlardaki molüsk buluntularıdır. 

handmade potshards with polychrome decoration on 
cream slip and red bands. A single handle very finely 
burnished and with three perforations is a very curious 
piece. With respect to chipped stone elements, obsidian 
retained its presence in this layer too. Blades, burins, 
retouched blades and bladelets, end scrapers and sickle 
blades with trapezoidal cross-section on flint, and radi-
olarite raw material are typical. Perforated beads of 
marine mollusks or stone are frequent finds. Sling stones 
are important elements among the stone elements. Awls 
constitute the most general type among bone items. In 
addition, a bone spoon has beautiful typology. Important 
things identified in H.III are a hearth and ochre.

Based on our previous experience we can say that H.IV 
is a typical Chalcolithic period layer that commonly con-
tains handmade monochrome black and buff slipped 
wares. These are accompanied by polychrome painted 
wares. Large fragments that might have belonged to stor-
age vessels were also found in H.IV. As is known, the 
geological layer of H.IV has a thicker structure than oth-
ers. There are terracotta vessel foots known as table or 
vessel foots, marine shells and perforated potshards in 
the upper layers of this unit. One of the most important 
finds of H.IV is a terracotta figurine uncovered in the 5th 

archaeological level in the grid-square H 9 (Fig. 4). This 
very stylized figurine has an oval bottom that prevents it 
from standing on its own. The figurine with a thin body 
has a widening typology when viewed from front. Nose, 
eyes and eyebrows are rendered vaguely. Parallels of this 
figurine are very well known from Köşk Höyük. Ground 
stone elements from all levels of H.IV include various 
sizes of polished stone axes, polished stone chisels, 
grinding stones and sling stones. Bone and antler assem-
blages include items such as bone spoons, awls, spatu-
las, and worked antlers. Marine, land and stone beads 
uncovered in great amounts in all Holocene levels of 
Karain B have been attested in all levels again this year. 
However, its ratio is the highest in H.IV. A group of den-
talium beads was found in situ in the 9th archaeological 
level of grid-square I 10. H.IV is quite rich in chipped 
stone elements tools including backed bladelets, stone 
perforators, an interesting arrowhead, burins, denticu-
lated and notched elements, end scrapers, sickle blades, 
prismatic cores, untouched and retouched flakes, blades 
and bladelets, as well as obsidian chipped stone ele-
ments as the most general types. In almost all of the 
sequences of H.IV geological level there are hearths and 
ash layers – and certainly burnt bones too. Another strik-
ing characteristic of H.IV is the amount of mollusks 
increasing as of the 7th archaeological level toward the 
bottom.
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2008 yılı Kelenderis çalışmaları Haziran-Ekim ayları 
içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bunun nedeni, 2007 yılı 
kazı sezonunda ana ve yan sahınlarında yürüttüğümüz 
kazılar sonunda, tamamı ortaya çıkarılmış bulunan 
Agora Bazilikası’nın zemin mozaiklerinin, yer yer 1.50 
m. yüksekliği korunan beden ve bölme duvarlarının ve 
yapıya ait çeşitli mimari parçaların onarılması işinin bu 
sezon içinde başlanıp, tamamlanmasıdır*. 

Kelenderis Agora Bazilikası’nın onarım çalışmaları kap-
samında, yapının duvarları, kapıları, sütun kaide ile 
gövdeleri ve mimarisi ile ilgili diğer işler gerçekleştiril-
miştir. Ortalama 1.00 m. ile 1.50 m yüksekliği korunmuş 
olan beden ve bölme duvarlarının örgüsünde kullanılan 
moloz taşlar, tuğla-kiremit parçaları ya düşmüş, ya da 
derz araları boşalarak yerine toprak dolmuştu. Kapı 
kenarlarınaki kullanılmış olan yumuşak kireç taşı bloklar 
çatlamış ve kırılmıştır. Sahınları birbirinden ayıran revak-
ların temelini oluşturan stylobat üzerindeki sütun kaide-
leri, in situ olarak korunmuş olsa da, bunların bir kısmı 
ya kırılmış ve çatlamıştı. Yapının en kutsal alanı sayılan 
bemayı ana sahından ayıran ikonostasis duvarının kaide-
si yerinden oynamış, üzerine yerleştirilmiş olan ve bir 
kısmı silmeli, bir kısmında haç kabartması bulunan 
balustradlar, ana sahnın zemininde kırılmış ve parçalara 
ayrılmış olarak bulunmuştu. Bu nedenle, mozaik ona-
rımları başlatılmadan önce, yukarıda sözü edilen yapı-
daki diğer bozulmaların giderilmesi için, bir onarım 
önceliği planlaması yapılmıştır. Bu bağlamda, öncelikle 
duvar derzlerine dolan topraklar temizlenerek, oluşan 
boşluklara yalnızca kireç ve kum harcı derz dolgusu 
yapılmıştır. Kapı kenarlarındaki kırılmış bloklar yapıştırıl-
mış ve bunların da derzleri ve bloklar arasındaki 

* Onarım çalışmaları C. Küçük ve M. Yar’ın denetimindeki bir 
ekip tarafından, kazılar ise, çeşitli üniversitelerden gelen 
arkeologlar ve arkeoloji öğrencileri tarafından gerçekleştiril-
miştir. Mozaik zeminlerin onarımı için, A.B.D. Ankara Büyü-
kelçiği Hibe (Ambassador’s Fund) programından destek 
alınmış, ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının maddi 
desteği, diğer çalışmalarımızın sürmesini sağlamıştır.

The 2008 campaign at Kelenderis lasted from June to 
October because of restoration work on the floor mosa-
ics of the Agora Basilica, which had been entirely 
exposed in 2007, as well as work on the Basilica walls 
that stand to a height of 1.50 m. in places, and on some 
architectural elements of the building, all of which had to 
be completed in the same season*.

Within the frame of this work, walls, doors, columns and 
their bases and other architectural points were also 
examined. Rubble and brick-tile fragments from the 
body and separator walls standing to a height of 1.00 to 
1.50 m. on average had fallen off or mortar courses had 
worn away and filled with earth. The soft limestone 
blocks used in the door frames were cracked and bro-
ken. Although the bases of the columns separating the 
aisles were preserved on the stylobate in situ, some were 
cracked or broken. The base of the templon separating 
the sanctuary, i.e. bema, from the naos, had moved from 
its place and the balustrades that originally had stood on 
it, some of which have moldings and others cross motifs, 
had fallen and were found broken on the floor of the 
nave. Therefore, repairs on the above-mentioned struc-
tural issues were given priority before starting with the 
mosaic restoration. The earth filling the gaps between the 
rows of stones in the walls were removed and filled with 
lime and sand mortar. The broken blocks of the door 
jambs were fixed and filled with the same mortar as well, 
and the steps of the entrance were also repaired. An 
interesting aspect encountered during repair work was 
the plaster fragments, though not much, surviving on the 
lower parts of the west wall separating the naos from  
the narthex. Some buttress-like projections were built 

* Restoration work was carried out by a team led by C. Küçük 
and M. Yar, while excavations were carried out by archaeolo-
gists and students of archaeology from various universities. 
Restoration of the mosaic floor was financed by the grant 
from the Ankara Ambassador’s Fund of the United States, 
while the financing of other work was supplied by the 
Ministry of Culture and Tourism.

Kelenderis 2008 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları

Excavations and Restoration Work at Kelenderis in 2008
Levent ZOROĞLU
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boşluklar yine aynı harçla doldurulmuş, ayrıca girişlere 
ait basamaklar da onarılmıştır. Duvar onarımları sırasın-
da karşılaştığımız en önemli durumlardan biri, ana salon 
ve kanatların ortak duvarı olan batı duvarında, özellikle 
daha iyi korunan zemine yakın bölümlerde, az da olsa, 
yer yer ve birbirinden kopuk halde sıvaların varlığıdır. 
Dahası, batı duvarını desteklemek üzere ona bitişik ola-
rak inşa edilmiş olan çıkıntılar duvardaki sıvaya bitiştiri-
lerek inşa edildiğinden, buradaki sıvalar duvar yüksekliği 
kadar korunagelmiştir. Bu durum bize yapının ilk inşa-
sından sonra onarım geçirdiğini göstermektedir. Bir sıva 
parçası üzerindeki kırmızı boya ile yapılmış bir şerit izi 
ise, bu sıvaların aynı zamanda boyanmış olduğunu orta-
ya koyar. Buna ek olarak, bemaya komşu kuzey sahının 
doğu duvarında, bu sıva üzerine yapıştırılmış mermer 
levhalar da bulunmuştur. Bu durum belli bölümlerin de 
mermer kaplı olduğuna işaret eder. Hatırlanacağı gibi, 
önceki yıllarda bu alanda, cam mozaik tesseralar da 
bulunmuştu ki, böylece, apsisle birlikte bemaya yakın 
duvar yüzeylerinde boyalı ve mozaik kaplamalı bölüm-
ler vardı. 

Bu duvarlardan başka, ana sahın ile bemayı birbirinden 
ayıran ikonostasisin kaidesini oluşturan yaklaşık 0.50 m. 
yüksekliğindeki duvar da sağlamlaştırılmıştır. Bu sayede, 
2007 yılı kazı sezonu sonunda bemanın önünden topla-
narak laboratuvara taşınan ve bu kazı sezonunda parça-
ları büyük oranda yapıştırılan balustradların konabilece-
ği sağlam bir temel oluşturulmuş oldu. Bunun gibi, ana 
sahın ile yan sahınları biribirinden ayıran stylobatın üze-
rinde in situ olarak ele geçen sütun kaideleri de temiz-
lenmiş ve kırık olanlar yapıştırılmıştır.  

Duvar ve yapının mimarisiyle ilgili bu ve diğer onarımlar 
büyük oranda tamamlandıktan sonra zemin mozaikleri-
nin onarım çalışmaları başlatılmıştır. Bir durum tespiti 
raporu hazırladık. Buna göre, olasılıkla yapının tahribine 
neden olan yangın artığı olan kül ve bunun zeminde 
oluşturduğu siyahlıklar, kireç tabakaları ve tuzlanma, 
bitki köklerinin açtığı çukurluklar, zemin hareketlerine 
bağlı olarak oluşan çatlaklar, üzerinde yaklaşık bin yıl-
dan fazla bir zamandır biriken erozyonun oluşturduğu 
çökmeler, sonraki kullanımlara bağlı bozulmalar söz 
konusuydu. Herşeye rağmen, ana sahın ve güney sahın 
zeminleri daha iyi korunmuş olmasına karşın, kuzey 
sahnın zeminlerinin büyük oranda bozulmuş olduğu 
görülmüştür. Öyle ki bu sahında ana sahna bitişik olan 
orta ve batı bölümlerde mozaik zeminler ve bunun üze-
rine serildiği harç tabakası tamamen yok olmuş, günü-
müze yalnızca blokajı ulaşmıştır. Diğer taraftan, yüzeyi 
sağlam gibi görünen bazı bölümlerde, zemindeki çatlak-
lardan ve çukurlardan aşağı sızan su ve beraberindeki 
ince toprağın, zaman içinde kabarmasıyla oluşan kam-
bur veya bunun tam tersi olarak blokajın çökmesiyle 

adjoining the west wall on its plaster, so the plaster there 
has survived at the height of the walls. This indicates 
clearly that the building had undergone renovation at a 
later period. Traces of a red band on a piece of plaster 
show that this plaster was also painted. In addition, mar-
ble plaques were found fitted on the same plaster on the 
east wall of the north side aisle. Thus, certain sections 
were faced in marble. As will be remembered, glass 
mosaic tesserae were found in this area in the previous 
years; this shows that the apse and walls near the bema 
had both painted and mosaic-paved sections.

The ca. 0.50 m. tall wall constituting the base of the 
templon was also reinforced. So we obtained a base 
strong enough to carry the balustrades, that had been 
uncovered broken in 2007 and carried to the excavation 
house where they were restored. Similarly the column 
bases uncovered on the stylobate separating the nave 
from the side aisles were also cleaned and fixed.

When repairs related with the building’s architecture 
were completed to a great extent, we started the mosaic 
restoration. First we prepared a report on the present 
condition of the mosaics. Ashes on the floor and black-
ening from the fire that destroyed the buildings; lime 
layer and salinization; pits formed by plant roots, cracks 
formed by ground movements; caving caused by erosion 
accumulating on top for a millennium; as well as defor-
mation caused by later uses were all seen. Despite all 
these factors, the floors of the nave and south aisle were 
preserved in better condition than that of north side aisle 
which had deteriorated so much that the mosaic pave-
ment and its mortar base in the middle and western parts 
of this aisle adjoining the nave have entirely disappeared. 
On the other hand, in parts that looked in good condi-
tion pits and bumps forming with the stone pavement 
underneath were observed as well as collapsing or water 
and fine soil penetration underneath and rising in time. 
For such better-looking parts with problems, “Maltese 
mortar” was injected between the mosaic flooring and 
the stone pavement underneath. In bumpy parts, the 
mosaics were lifted, impurities causing the bump were 
cleaned and removed and mosaics were refitted. Where 
the mosaics were damaged, either extant mosaic tesser-
ae were used to complete the design there or lime and 
sand mortar were filled in. Cracks in the ground were 
filled with mortar again, thus reinforcing the surviving 
tesserae. The biggest challenge was the repair of the big 
depression in the middle of the nave. For this purpose 
the mosaics here were cut with an electric saw, lifted 
systematically, the stone pavement underneath was 
renewed and the mosaics were put back in place. 
During the course of this work, we dug a sounding of 
0.50 m. depth underneath the stone pavement to 
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oluşan boşluklar da söz konusuydu. Çalışmalarımız böy-
lesi sağlam gözüken, fakat zemin altında boşluk olduğu-
nu saptadığımız bölümlere, zeminin altını sağlamlaştır-
ması için mozaik zemin ile blokajı arasındaki boşluklara 
“malta harcı” enjekte edilmiştir. Kabarmış kısımlarda ise, 
tesseraların üzerine bez yapıştırılarak, bu kabarmış 
bölümlerdeki mozaik sökülmüş, asıl dolgunun üzerinde 
bir tabaka oluşturan toprak ve bitki kökleri de dahil 
olmak üzere, tüm yabancı maddeler alınarak, kaldırılan 
tesseralar yeniden yerine yapıştırılmıştır. Zemin mozaiği-
nin bozulmuş ve dağılmış olduğu bölümlerde ise, ya 
varsa mozaik taşları ile sağlam ve devam eden motife 
bakılarak tamamlama yapılmış, ya da bozulmuş kısımlar 
tamamlanmadan, yalnızca kireç kum harcıyla doldurul-
muştur. Zeminde, çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan 
çatlaklar da, yine derz harcıyla doldurulmuş; böylece 
dağılmamış tesseralar da sağlamlaştırılmıştır. Bu prog-
ramda bizi en çok zorlayan iş, ana sahnın orta kısmında-
ki geniş bir çöküntünün onarılması olmuştur. Bunun için, 
buradaki zemin mozaikleri motiflere zarar vermeyecek 
biçimde ve bunlara uygun olarak motorlu testere ile kesi-
lerek, parçalar halinde zeminden sökülmüş, blokajı yeni-
lenmiş ve parçalar yerine yeniden yerleştirilmiştir. Bu 
çalışma sırasında, eski blokajın altındaki toprak dolguda 
yaklaşık 0.50 m. derinliğe kadar bir sondaj açılmış ve 
bazilika öncesi dönem ile ilgili arkeolojik veriler topla-
nılmıştır. En son aşamada ise, son bir derzleme ve genel 
bir yüzey temizliği yapılarak, tüm zemine koruyucu 
sürülmüştür (Res. 1). Onardığımız mozaik zeminlerin kış 
koşullarından korunması için, geçen yılki gibi, burasını 
bir çatı altına almak yerine, bu kez tüm alan bez (jeoteks-
til) ile kaplanarak, bunun üzerine ortalama 0.50 m. kalın-
lığında pozolano (volkanik toprak) dökülmüştür. Ancak, 
mozaik zeminlerin yerinde korunması zor bir süreçtir; 
Kelenderis’teki gibi, önceki dönemlerin dolgusu üzerine 
yapılmış mozaik zeminlerin olduğu alanlarda ise, bu 
zorluk daha da fazladır. Dolayısıyla, burada gerçekleştir-
diğimiz onarım ve bakımlar bir defada yapılıp, bitirilmiş 
sayılmamalı, tekrarlayan ve farklı durumlara bağlı olarak, 
sürekli bakım ve müdahaleler yapılmalıdır. 

Bu onarımlar ve temizlik çalışmaları sırasında elde etti-
ğimiz önemli veriler şu şekilde sıralanabilir: Erken 
Bizans Dönemi’nde, belki de İ.S. 6. yy. başlarında inşa 
edilmiş olan bu yapı, en az bir kez onarım geçirmiş ve 
şimdilik iki evreli bir süreç içinde kullanılmıştı. En geç 
orta Bizans dönemi içinde (8.-10. yy.’lar arasında) bir 
yangın veya bir deprem sonucu yıkılıp, tahrip olan Agora 
Bazilikası’nın yıkıntıları içindeki bazı küçük alanlar basit 
bir biçimde onarılarak, işlik haline getirilmiştir. Son 
dönemde, oldukça kalın bir dolgu tabakasının altında 
kalan mozaikler korunurken, yapının özellikle mermer 
mimari parçaları bu alanda oluşturulan fırınlarda 
yakılarak kireç elde edilmiştir. 

explore the pre-Basilica phases. In the last step in the 
process, the entire floor was cleaned, leveled and coated 
with a preservative substance (Fig. 1). In order to protect 
the restored mosaics from the elements, instead of using 
roofing as in the past we covered it with geotextile first 
and spread pozzolana (volcanic earth) of 0.50 m. thick-
ness on it. However, it should be noted that protection 
of mosaics in situ is a difficult process, and it is more dif-
ficult particularly at places like Kelenderis where the 
mosaics were built on deposits of earlier periods. Thus, 
this work must not be considered finished but rather the 
beginning of an ongoing maintenance effort. 

Data obtained during the course of the repair and clean-
ing work described above are as follows: The building 
was built in the early Byzantine period, perhaps early 
6th century A.D., and underwent renovation at least 
once – thus, it served through two phases; it was 
destroyed by fire or earthquake in the Middle Byzantine 
period at the latest (8th to 10th century); thereafter, some 
small areas in the ruins were repaired and used as work 
areas; in the last phase, the mosaics survived in good 
condition buried under a thick layer of debris while 
architectural elements, especially those marble ones, 
were burnt in kilns built here to obtain lime.

The geometric and figural compositions in the floor 
mosaics of the Agora Basilica closely resemble, with 
respect to style and technique, those in Cilicia and par-
ticularly in Syria and Palestine. It is also worth noting that 
some motifs are also seen in the mosaics of the Great 
Palace in Istanbul.

Apart from the restoration and conservation work at the 
Agora Basilica in 2008, we also continued excavating in 
the narthex, in Unit 500 outside the south part of the 
building and in the area to the west of it. This area is 

Res. 1  Agora Bazilikası’nın onarım sonrası
Fig. 1  The Agora Basilica after the restoration work
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Burada zemin mozaiklerinde görülen geometrik süslerin 
ve figürlü betimlemelerin üslup ve teknik özellikleri 
bakımından hem Kilikya Bölgesi’ndeki diğer mozaikler-
le, hem de özellikle Suriye ve Filistin bölgesindekilerle 
yakın benzerliğinin olmasıdır. İstanbul’daki Büyük  
Saray mozaiklerindeki bazı motiflerin Kelenderis Agora 
Bazilikası’na ait mozaiklerde de görülmesi, dikkat çeken 
diğer bir durumdur.     

Bazilikanın sahınlarındaki bu onarım ve koruma çalış-
malarından başka, 2008 yılı kazı sezonunda, yapının 
güney kanadının dışındaki alan (Unit 500) ile narteks ve 
bunun batısındaki alanda seviye indirme çalışmaları 
sürdürülmüştür. Bu yerler 50x50 m. ölçülerindeki 
KK–111 ana plan karesinin içinde kalmaktadır. 2007 yılı 
kazı sezonunda, Agora Bazilikası’nın narteksine ait 
kuzey ve batı duvarları 0.30-0.40 m. arasında yüksekliği 
görülebilecek biçimde ortaya çıkarılmış, bu duvarların 
sınırlandırdığı alanda da seviye ortalama +4.00 m. kotu-
na getirilmişti. 2008 yılında nartekste ve narkeksin batı-
sındaki alanda grid sistemine göre ve her biri ortalama 
5x5 m. ölçülerinde sondajlar açılmıştır (Res. 2). Nartekste 
açılan ilk beş sondajda (Unit 649, 650, 757, 783, 796), 
yüzeyde yoğun olarak görülen ve yapının mimarisine ait 
olan malzemenin çevresindeki toprak dolgu kaldırılmış, 
bunların yıkılma veya düşme durumunu gösteren rölöve-
ler hazırlanmıştır. Öngörümüz, bu alanın da, henüz plan 
şeması hakkında şimdilik bir fikir yürütemeyeceğimiz bir 
üst örtüsünün olduğu ve bunun bir bölümünün, birbirine 
kemerlerle bağlı fil ayakları ile taşındığıdır. Bu alanda 
ortaya çıkan birkaç büyük sütun gövdesinin, bölümdeki 
bir sütunlu revakın varlığına işaret edip etmediğini söy-
leyecek durumda değiliz. Bunun gibi, sondajların zemi-
ninde ortaya çıkan bir kaç sütun kaidesinin in situ oldu-
ğu konusunda da kuşkuluyuz. Bu sondajlarda seviyeyi 
ortalama +3.50 m. kotundan, +2.80 m. kotuna, yani 
bazilika sahınlarının ortalama kotuna indirilerek, çalış-
ma tamamlanmıştır. 

within the KK-111 grid-square of 50x50 m. In the 2007 
campaign, the west and north walls of the Agora 
Basilica’s narthex were exposed to a height of 0.30 – 
0.40 m. and the area between them was excavated 
down to +4.00 m. level. In 2008, soundings of 5x5 m. on 
the average, according to the grid system, were exca-
vated in the narthex and in the area to its west (Fig. 2). 
The first five soundings in the narthex (Units 649, 650, 
757, 783 and 796) removed the earth filling on and 
around architectural elements and relevé drawings were 
made showing their positions of fall or collapse. For the 
time being, we think that this area had a superstructure 
of which we have no idea yet, and that it was carried by 
thick piers interconnected with arches. Some huge col-
umn shafts uncovered in this area may or may not point 
to the presence of a portico here. Similarly, we are not 
sure if the column bases uncovered at the bottom of the 
sounding trenches are in situ. The ground level of the 
soundings was lowered from +3.50 to +2.80 m., i.e. the 
average floor level of the naos, and thus the work was 
completed.

Outside the narthex on the west, seven soundings were 
dug – five full and two half – in connection with the 
former ones and their ground levels were lowered from 
+4.00 down to +3.00 m. (Units 857, 858, 814, 815, 
816, 817 and 910). Unit 815 contained no architecture 
while in Unit 817, five skeletons side by side, extending 
in east-west direction, were uncovered at +3.30 m. level. 
Skeleton M1 belonged to a young adult woman and a 
poorly preserved bronze coin (K.08.AGR.BAZ.CY.005) 
was found on her thighbone. Skeleton M2 belonged to 
an adult man. M3 belonged to an adult woman who was 
buried together with a bronze bracelet (K.08.AGR.BAZ.
CV.001) on her left arm and a bronze ring (K.08.AGR.
BAZ.CY.002) on her finger. M4 belongs to another adult 
woman who was buried with her hands joined on ster-
num. M5 belongs to another adult man but during the 
course of lifting the vertebrae an arrowhead (K.08.AGR.
BAZ.CY.003) was found. Although interment of these 
five individuals near the basilica is in accordance with 
Christian tradition, it raises questions because this site is 
not a burial site and their interment time is not known. 
Their positions in the sounding pit suggest that they were 
buried here at once and together.

The ground levels of three other grid-squares, namely 
814, 857 and 858, next to each other were excavated 
from +3.89 m. down to +3.08 m. At +3.60 m. level, the 
northeast corner of a stepped building, possibly rectan-
gular in layout, was uncovered in these three units. 
Finely cut blocks used in its construction measure 
0.60 m. long on the average. The northeast-southwest 
side is 3 m. long while the northwest-southeast side is 

Res. 2  Narteks ve batısındaki sondajlar
Fig. 2  Narthex and the soundings to its west
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Narteksin dışında, yani batısındaki alanda, öncekilerle 
bağlantılı olarak açtığımız 5’i tam 2’si yarım olarak 7 
sondajdaki kazılara ortalama +4.00 m. kotunda başlan-
mış, seviyeler ortalama +3.00 m. kotuna indirilmiştir 
(Unit 857, 858, 814, 815, 816, 817, 910). Bu sondajlar-
dan Unit 815’de herhangi bir mimariye rastlanmamış, 
Unit 817’de ise, +3.30 m. kotunda, doğu batı yönlü ve 
yan yana 5 bireye ait iskelet ortaya çıkmıştır. İskeletlerden 
M1 no.’lu birey, genç erişkin bir kadına ait olup, üst 
bacak kemiğinin üzerinde çok bozuk durumda bir bronz 
sikke (K.08.AGR. BAZ. CY.005) bulunmuştur. M2 no.’lu 
iskelet erişkin bir erkek bireye aittir. M3 no.’lu iskelet ise, 
yine erişkin bir kadına ait olup, sol kolunda bronz bir 
bilezik (K.08 AGR. BAZ. CV 001) ve parmağında yine 
bronz bir yüzük (K.08 AGR. BAZ. CY 002)  ile birlikte 
gömülmüştür. M4 no.’lu iskelet de, yine erişkin bir kadın 
bireye aittir ve eller sternumun üzerinde birleştirilmiş 
pozisyondadır. M5 no.’lu iskelet ise, bu kez erişkin bir 
erkek bireye aittir ve vertebraların toplanması sırasında, 
bunların altında bir adet ok ucu (K.08 AGR. BAZ. CY 
003) ele geçmiştir. Bu beş bireyin, Hıristiyan gelenekleri 
gereği, bazilikaya yakın bir yere gömülmüş olmaları ola-
ğan bir durum olarak görülse de, burasının bir mezarlık 
olmaması, ayrıca bireylerin buraya ne zaman gömüldük-
leri konusunda kesin bir verinin noksanlığı önemli bir 
sorundur. Bu bireylerin sondaj içindeki durumları göz 
önüne alındığında, birbirini izleyen farklı zamanlarda 
değil, aynı zamanda ve toplu olarak buraya gömüldükle-
rini düşündürmektedir. 

Unit 814, 857 ve 858 olarak kodladığımız birbirine biti-
şik diğer üç plan karede, 3.89 m. kotunda başlatılan 
seviye indirme çalışmaları +3.08 m. kotunda tamamlan-
mıştır. Burada +3.60 m. kotunda, her üç plan karenin 
belli bir bölümüne isabet eden ve olasılıkla dikdörtgen 
planlı, basamaklı bir yapı kalıntısının kuzeydoğu köşesi 
ortaya çıkarılmıştır. Yapıda kullanılan bloklar ortalama 
0.60 m. uzunlukta olup, çok düzgün kesilmiştir. Kuzey 
doğu-güney batı yönlü olan kenarın 3 m., kuzey batı-
güney doğu yönünde uzanan bölümü ise 1.90 m. uzun-
luğundadır. Halihazırda iki basamak söz konusudur ve 
üstteki basamağın köşesine rastlayan kısmı daire biçi-
minde, özellikle kaba yonu olarak bırakılmıştır ki, olası-
lıkla bir sütun kaidesinin yerleştirildiğini, dolayısıyla 
burasının yapının stylobatı olduğunu söyleyebiliriz. 
Basamak derinliği ve halihazır yüksekliği 0.39 m. kadar 
olan yapının içinde ise, yoğun moloz taş ve kireç harcı 
görülmektedir.

Henüz bu yıl ortaya çıkan ve bazilikaya göre daha üst 
kotta bulunan (bazilika mozaik zemini ortalama 
+2.80 m. kadardır) bu yapının niteliği konusunda bir şey 
söylemek için henüz erkendir. Ancak, yukarıda kısaca 

1.90 m. long. For the time being there are two steps and 
the top step’s corner was left roughly cut and round, 
which suggests that a column base was placed there; 
thus, it is the stylobate. Height of the step is 0.39 m. and 
the building’s interior is full of rubble and lime mortar.

It is early to speak about this building uncovered just this 
year and located at a higher level than the basilica, 
whose mosaic floor level is at +2.80 m. However, this 
briefly described building may also suggest that the 
basilica was not standing all on its own in the agora and 
buildings were built here as of the Roman Imperial peri-
od; thus, this is an important point shedding light onto 
the urban development of Kelenderis.

The area to the south of the basilica, situated between 
the south wall of the basilica and the fortification wall, 
and which was built later than the basilica (perhaps in 
the Late Byzantine period), was named Unit 500 at the 
beginning; the earth filling in this area was removed in 
2008 and some rooms adjoining the south wall were 
exposed (Units 1040, 888, 889, 788 and 1029). Unit 
1040 opens into the south side aisle of the basilica via a 
narrow doorway but no mosaic floor was reached even 
though excavations continued down to the floor level of 
the basilica. The floors of two rooms (Units 888 and 889) 
to its southwest were reached at 0.40 m. higher than that 
of the basilica, and Unit 888 has a floor paved with slate 
(Fig. 3). This room’s wall adjoining Unit 1040 is entirely 
destroyed but it is seen that the foundations go down to 
the level of the mosaics. Its west wall built with rubble 
stands to a height of 0.30 – 0.40 m. There is a hearth 
surrounded with stone close to the east wall and its floor 

Res. 3  Bazilikanın güney duvarı dışındaki işlikler ve  
Ortaçağ surları
Fig. 3  Work areas and medieval fortification to the south  
of the basilica
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tanımladığımız mimarisiyle dikkat çeken bu yapı, aynı 
zamanda, bazilikanın agorada yalnız olmadığını, belki 
de daha erken dönemlerden, yani Roma İmparatorluk 
Döne mi’nden itibaren, bu alana inşaatlar yapıldığı gün-
deme gelmektedir ki, bu durum Kelenderis’in kentsel 
gelişimi açısından önemlidir.

Bazilikanın güneyinde, yapının güney duvarı ile bazili-
kaya göre daha geç bir dönemde (belki geç Bizans 
Dönemi’nde) yapıldığını düşündüğümüz sur duvarı ara-
sındaki dar alanda (burası başlangıçta Unit 500 olarak 
kodlanmıştır) bulunan toprak dolgunun kaldırılması da, 
2008 yılında tamamlanmış ve burada yapının güney 
duvarına bitiştirilmiş bazı mekânlar ortaya çıkarılmıştır 
(Unit 1040, 888, 889, 788, 1029). Buradaki Unit 1040 
ile bazilikanın güney sahnını birleştiren dar bir kapı 
bulunmaktadır; ancak 1040’ın zemini bazilika zemin 
seviyesine kadar indirildiği halde mozaik zemine rast-
lanmamıştır. Bu mekânın bitişiğindeki, yani güney batı-
sındaki Unit 888 ve 889 numaralı odaların zemini 0.40 
m. kadar daha üst kotta bulundu ki, bunlardan Unit 
888’in zemininin yassı kayrak taşları ile yapılmış kapla-
ması vardır (Res. 3). Bu odanın Unit 1040’a komşu olan 
duvarı yıkılmış olsa da, temellerinin mozaik zemin sevi-
yesine kadar indiğini görmekteyiz. Batıdaki moloz taş-
larla örülen diğer duvarı ise, 0.30-0.40 m. yüksekliği ile 
korunmuştur. Odanın doğu duvarına yakın bir noktasın-
da, etrafı taşlarla çevrilmiş bir ocak yeri bulunmuştur ve 
zemininde ve çevresinde hâlâ kül izleri görülmektedir. 
Güney bölümü, sonradan inşa edilen sur duvarı tarafın-
dan kapatılmış olan bu oda, olasılıkla bir işlikti ve belki 
de devamındaki Unit 889 ve Unit 788 numaralı mekânlar 
da bu işliğin diğer bölümlerini oluşturmaktaydı. Zira 
Unit 788’de gerçekleştirdiğimiz seviye indirme çalışma-
ları sırasında, Geç Roma 1A tipi bir ticari amphora, tes-
ticikler ve pişmiş toprak bir leğenin parçaları toplanmış-
tır (Res. 4). Bu malzeme içerisinde en dikkat çekici örnek 
olan ve büyük bir olasılıkla Kilikya’ya özgü olan ticari 
amphora, İ.S. 6. yy.’a tarihlenen örneklerine yakındır. 
Dolayısıyla, söz konusu konteksti ve buradaki işliği bu 
tarihe vermek olasıdır. Diğer taraftan, burada ortaya 
çıkan mekânlar, sonraki dönemlerde Anadolu’daki dini 
yapıların beden duvarlarından yararlanılarak, yapının 
çevresine işlikler ve küçük ticari yapılar inşa etme gele-
neğinin başlangıç zamanı hakkında da önemli bir veri 
sunmaktadır. Kelenderis örneği, özellikle Osmanlı 
Dönemi’nde önemli camilerin yakınına inşa edilen aras-
taların geçmişine de bir ışık tutmaktadır.   

Kelenderis 2008 yılı çalışmalarımızda, olası antik iskele-
ye ait su altındaki temel kalıntılarının tespit çalışmaları 
sürdürülmüş ve yapının kuzey batı uzun duvarının teme-
linde ikinci taş sırasına ulaşılmıştır. 

still has remnants of ash. This room bordered by the for-
tification wall on the south was possibly a work area and 
perhaps the neighboring Units 889 and 788 were also 
parts of the same work area, because when we exca-
vated further down in Unit 788, shards of a commercial 
amphora of Late Roman 1A type, juglets and a terracotta 
basin were collected (Fig. 4). The commercial amphora 
here, which is possibly peculiar to Cilicia, is close to the 
6th century examples. Therefore, the context and this 
work area can be dated to this century. On the other 
hand, these rooms uncovered here also present us with 
data regarding the beginning date for constructions of 
small work areas and commercial places making use of 
the existing walls of religious buildings in Anatolia. The 
Kelenderis example also casts light onto the history of 
arastas built nearby important mosques, particularly in 
the Ottoman period.

In the 2008 campaign we continued our exploration of 
the ancient pier’s remains under the water and the sec-
ond row of stones from the foundation of the northwest 
long wall was reached.

Res. 4  İşlikte toplu olarak bulunan vazolar
Fig. 4  Vases uncovered together in the work area
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2008 yılı çalışmaları, 01.08-31.10.2008 tarihleri arasın-
da gerçekleştirlmiştir. Bu yılki kazı sezonunda; Stadion 
yapısı portiko ve teras duvarının kazı ve konservasyonu; 
Stadion anıtsal giriş kapısının kazı ve konservasyonu; 
Ana caddenin kazısı; Ana cadde ve agoranın bitki temiz-
liği; antik kentin depremsellik ve jeolojik araştırmaları; 
hava fotoğrafı çekimi; küçük eser ve seramik buluntula-
rın çizim, envanter, temizlik ve konservasyon çalışmala-
rıyla, antik kent merkezi ve Uylupınar – Göl Adası yerle-
şimi yüzey araştırmaları gerçekleştirilmiştir*. Ayrıca, 
Kibyra Kavaklıdere mevki ve Kuzey nekropollerindeki 
yeraltı oda mezarlarında kış aylarında yapıldığı tahmin 
edilen kaçak kazı tahribatları nedeniyle üçü temizlene-
rek, çizim ve belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. 

1. Stadion Kazı Çalışmaları (F. E. Dökü)
a. Stadion portiko ve teras duvarı

Kazı çalışmalarının bu sezondaki amacı, Portiko arkası 
teras duvarını tamamen ortaya çıkararak, stadion ile 
mimari bağlantısını açıklayabilmekti. Kazı çalışmalarına 
Teras Duvarı’nın 37. m.’sinden itibaren başlanmıştır. 

* Kibyra kazıları, 2006 yılından bugüne Burdur Müze Müdürü 
H. A. Ekinci başkanlığında, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. F. Işık ve Prof. Dr. H. 
İşkan’ın bilimsel danışmanlıklarında, Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Ş. Özüdoğru ve Yrd. Doç. Dr. F. E. Dökü tarafından yürü-
tülmektedir. Kazı heyeti bünyesinde; Burdur Müze Müdürlü-
ğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Akde-
niz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu 
Restorasyon Bölümü, İTÜ Jeoloji Bölümü, Osman Gazi Üni-
versitesi Jeoloji Bölümü’nden araştırma görevlisi, uzman ve 
öğrenciler yer almıştır. 2008 yılı kazıları, Kültür Bakanlığımı-
zın DÖSİMM kanalıyla sağladığı 90.000 TL’lik ödeneğin yanı 
sıra, Gölhisar Kaymakamlığı, Gölhisar Belediyesi ve Gölhisar 
Tanıtma ve Geliştirme Derneği’nin katkılarıyla sürdürülmüş-
tür. Bu bağlamda tüm yetkili ve ilgililere kazı heyeti olarak 
yürekten teşekkür ederiz.

The campaign of 2008 at Kibyra lasted from August 1st to 
October 31st. The work covered excavation and conser-
vation of the portico and terrace wall of the stadion; 
excavation and conservation of the monumental gate-
way of the stadion; excavation of the main street; clear-
ing of vegetation in the main street and agora; research 
on the seismicity and geology of the ancient city; aerial 
photography; drawing, making inventory records, clean-
ing and conservation work of the small finds and pot-
shards; and surveys in the city center, Uylupınar – Göl 
Adası settlement*. In addition, three underground burial 
chambers in the Kavaklıdere mevki and North necropo-
leis of Kibyra were cleaned and documented for they 
were damaged by illicit digs possibly in winter months.

1. Excavations at the Stadion (F. E. Dökü)
a. The portico and terrace wall of the Stadion

This campaign’s work aimed at exposing the terrace wall 
behind the portico and clarifying its architectural con-
nection with the stadion. Excavations were initiated at 
the 37th meter of the terrace wall, and at the 64th meter 

* Excavations at Kibyra have been conducted since 2006 under 
the direction of H. A. Ekinci, director of Burdur Archaeologi-
cal Museum, under the scientific supervision of Prof. F. Işık 
and Prof. H. İşkan of Akdeniz University. The excavations 
have been led by Asst. Prof. Dr. Ş. Özüdoğru and F. E. Dökü 
of Mehmet Akif Ersoy University Department of Archaeology. 
The team members were research assistants, experts and 
students from Burdur Museum Directorate, the archaeology 
departments of Mehmet Akif Ersoy University, Akdeniz Uni-
versity, Dokuz Eylül University and Anadolu University; 
Süleyman Demirel University Yalvaç Professional Higher 
School’s Restoration Department; ITU Geological Engineer-
ing Department; and Osman Gazi University Geological 
Engineering Department. The 2008 campaign was supported 
by the 90.000 TL provided by the Ministry of Culture and 
Tourism via DÖSİMM, as well as by Gölhisar Kaymakamlığı, 
Gölhisar Municipality and the Association for Promotion and 
Development of Gölhisar. The excavation team would like to 
express their gratitude to all these institutions.

Kibyra 2008 Yılı Kazıları

Excavations at Kibyra in 2008
H. Ali EKİNCİ – Şükrü ÖZÜDOĞRU – F. Eray DÖKÜ
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Alanın 64. m.’sinde iki mekânlı küçük bir yapı ortaya 
çıkarılmış, çalışmaların başlangıcından itibaren, yüzey-
den -1.95, - 2.00 m. aşağıdaki seviyelerde karşılaşılan, 
yoğun kül ve demir cürufu atığından dolayı daha geç 
dönem bir “demir eritme işliği” olarak nitelendirilmiştir 
(Res. 1). Söz konusu işlik; yan yana konumlandırılmış iki 
mekândan oluşmaktadır: 1. mekân; iç kısmında bulunan 
yaklaşık 0.15 m. kalınlığındaki kül tabakasından anlaşıl-
dığı gibi, demirin eritildiği bölüm, 2. mekân ise, önünde 
yer alan su künkleriyle, demirin soğutulduğu alandır. 
İşlik, teras duvarının yıkımı sonrasında alanda biriken 
moloz taşlarla, kısmen kireç harç kullanılarak, genelde 
“kuru duvar” tekniğiyle oldukça kötü bir işçilikte  
yapılmıştır. Bu durum işliğin, teras duvarının kullanımı-
nın tamamıyla sona ermesinden sonra yapıldığını gös-
termektedir. Demir işliğine ilişkin moloz taş örgü,  
çi zim ve fotoğraf çalışmaları tamamlanıp belgelendik- 
 ten sonra, alandaki çalışmanın sürdürülebilmesi için 
kaldırılmıştır.

Çalışmalar sonucunda (Res. 2), 187.5 m. uzunluğundaki 
teras duvarını ve portikoyu kaplayan toprak dolgunun üç 
ana katmandan oluştuğu belirlenmiştir. Bu tabakalaşma-
nın, alanın bitimine değin kesintisiz devam ettiği görül-
müştür.  Buna göre; yüzey ile -1.55 m. arasındaki ilk 
katman, küçük moloz taşların toprak ile örtülmesi sonu-
cu oluşan bir akıntı (dolgu) katmanıdır. Yüzeyden -1.55, 
-2.00 m. alttaki seviyeler arasında yer alan ikinci kat-
man, teras duvarı yıkıntısı moloz taşlardan oluşmaktadır. 
Üçüncü katman ise yüzeyden -2.00 m. aşağı seviyeden 
başlayarak, teras duvarı zemin seviyesi olan -2.45 m.’ye 
kadar devam etmekte ve tamamıyla çatı kiremiti ve tuğla 
parçalarından oluşmaktadır. 

a small building with two rooms was uncovered; exten-
sive ash and iron slag were encountered at about -1.95 
to -2.00 m. below the present-day ground level; thus it 
was called “iron smelting workshop” (Fig. 1). The work-
shop comprises two rooms side by side: The first room 
must be the smelting place as indicated by the ca. 0.15 
m. thick ash layer while the second room must be the 
cooling room as indicted by the water pipes. The work-
shop was built with rubble piled up from the collapse of 
the terrace wall, in the “dry wall” technique with very 
low quality masonry workmanship. Thus, it is understood 
that the workshop was built certainly after the terrace 
wall ceased to function. Rubble masonry of the work-
shops was documented and then removed to facilitate 
the work in this area.

By the end of the work (Fig. 2) it was seen that the earth 
filling covering the 187.50-meter-long terrace wall and 
the portico comprised three layers. This stratification 
continued uninterrupted to the end of the area. Thus, the 
top 1.55-meter-thick layer was a filling covering the small 
rubble; the second layer was between -1.55 to -2.00 m. 
and contained the rubble debris of the terrace wall; the 
third layer was from -2.00 to -2.45 m., where the floor 
level of the terrace wall was, and contained entirely roof 
tiles and bricks.

b. The monumental gateway (Propylaion) (Figs. 3-4)

Excavations here aimed at uncovering other piers of this 
monumental gateway before starting the conservation 
work on the two western piers in ruins today. During the 
course of the work it was seen that, due to an earth-
quake, the blocks from the upper portion of the propy-
laion fell down to the north, west and south sides. First 
the layout drawings were made showing the find posi-
tions of the blocks; then they were removed and 

Res. 1  Geç dönem demir işliği
Fig. 1  Iron smelting workshop from Late Antiquity

Res. 2  Stadion, çalışma sonrası 
Fig. 2  Stadion, after the work was completed
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b. Stadion anıtsal giriş kapısı (Propylaion) (Res. 3-4)

Propylaion kazı çalışmalarının amacı, stadiona girişi taç-
landıran bu anıtsal kapının, bugün kısmen yıkık durum-
daki batı iki ayağının konservasyon çalışmaları öncesin-
de, kısmen toprak altındaki ayaklarını ortaya çıkarmak 
ve konservasyona hazır hale getirmekti. Çalışmalarımız 
süresince, propylonun üst yapıya ait blokların depremle 
yıkılarak batı, kuzey ve güney kenarlarına düşmüş oldu-
ğu görülmüştür. İlk olarak taş planı çıkarılan ve restoras-
yona hazırlamak için, düşme sıralarına göre ayakların 
güneyindeki taş tarlasına dizilen blokların altında, ana-
kayadan düzleştirilerek oluşturulan orijinal zemin açığa 
çıkarılmıştır. Zeminin hemen üzerinde, özellikle Roma 
İmparatorluk Döne mi’ne tarihlediğimiz kaliteli ince gün-
lük kullanım kaplarının yanı sıra, yine kaliteli yerel ve 
ithal terra sigillatalar yoğun olarak ele geçmiştir. Ayrıca 
yine zeminin hemen üst seviyesinde bronz sikke ve ter-
rakotta parçaları bulunmuştur. Zeminde düzleştirilmiş 
anakaya haricinde herhangi bir döşem izine rastlanma-
mıştır. Stadion giriş kapısının iki ayağı arasından çapraz 
geçerek, zeminin altından oturma sıraları boyunca sıra-
lanmış pişmiş toprak su künkleri ortaya çıkarılmıştır. Bu 
döşemin de, 2006 ve 2007 sezonlarında stadion merdi-
venlerinin altında yapılan sondajlarda ele geçen atık su 
sisteminin parçası olduğu anlaşılmıştır.

2. Ana Cadde Kazı Çalışmaları (H. Metin)

Stadion anıtsal girişinde devam eden çalışmaları bilimsel 
olarak bütünlemek ve stadiona yönelen “ana cadde”nin 
anıtsal girişle bağlantısını açığa çıkarmak amacıyla; 
kente girişi taçlandıran, bugün tamamen yıkılmış durum-
daki “yuvarlak kuleli tak”ın hemen devamında bir açma 
yapılması gerekli görülmüştür. Kazının ilk açması, stadi-
onun doğusunda, caddenin devamı doğrultusunda, 
modern asfalt yolun hemen kenarında açılmıştır. Yapılan 

arranged in the field to the south, and the original 
ground leveled off from the bedrock was reached. Fine 
daily use wares of high quality from the Roman Imperial 
period as well as numerous local and imported terra 
sigillatae of high quality were uncovered right above this 
ground. Furthermore, bronze coins and terracotta frag-
ments were uncovered there. No other installation or 
construction was found other than the leveled off bed-
rock. Terracotta water pipes aligned under the ground 
along the rows of seats were uncovered crossing diago-
nally between the two piers of the propylaion. This instal-
lation was seen to be part of the waste water system 
uncovered in soundings dug underneath the steps of the 
stadion in the campaigns of 2006 and 2007.

2. Excavations in the Main Street (H. Metin)

In order to clarify the connection between the main 
street extending toward the stadion and the propylaion, 
as well as complement the work going on at the propy-
laion, it was necessary to start a trench just near the 
“monumental arch with round towers”. The first trench 
of this work was dug next to the asphalt road, in the 
extension of the street to the east of the stadion. At vari-
ous places on the west side of the main street, elements 
from the upper structure of the propylaion were uncov-
ered. On the west end of the trench of 5x15 m. was a 
thicker filling due to sloping terrain and most of the 
pieces here belonged to the propylaion. Many architec-
tural pieces, such as a lintel with floral decoration and 
round altars with inscriptions, were uncovered here and 
not a street surface paved with cut stones but rather 
bedrock was reached. In the northeast corner of the 
trench, part of the wastewater system of terracotta pipes 
installed on bedrock was uncovered. Absence of stone 
pavement for the street surface was explained by the fact 

Res. 3  Propylaion, konservasyon çalışmaları
Fig. 3  Propylaion, conservation work

Res. 4  Propylaion, çalışma sonrası genel görünüm
Fig. 4  Propylaion, general view after the conservation work
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çalışmada ana cadde batı kenarı yüzeyinde muhtelif 
yerlerde, stadionun anıtsal kapısına ait üst yapı eleman-
ları ortaya çıkarılmıştır. Açma sınırları 5x15 m. olarak 
belirlenmiştir. Açmanın batı sınırında, arazi eğiminden 
dolayı fazla dolgu toprak olduğu gözlenmiş, ayrıca bura-
daki mimari parçaların çoğunlukla stadionun anıtsal 
kapısına ait olduğu tespit edilmiştir. Burada bitkisel 
bezemeli lento, yazıtlı yuvarlak sunaklar gibi birçok 
mimari parça ele geçmesine rağmen, düzgün kesilmiş 
taş döşemli bir ana cadde zemini yerine, tabanda anaka-
yaya ulaşılmıştır. Açmanın kuzeydoğu köşesinde, anaka-
ya üzerine oturtulmuş ve pişmiş toprak künklerden 
yapılmış su sistemi ortaya çıkarılmıştır. Kazı sonucunda, 
beklenen taş döşem cadde izine rastlanamayışı, cadde 
bloklarının geç dönemde söküldüğü şeklinde yorumla-
mıştır. Nitekim cadde bloklarından ikisinin stadion giri-
şinde ve birinin de stadionun hemen kuzeyinde sökül-
müş olarak görülebiliyor olması, bu tahminimizi doğru-
lamaktadır. I. Açmadan alınan bu sonuçla, “yuvarlak 
kuleli tak”ın iç kısmında, doğu-batı uzantılı in situ 
sunaklar temel alınarak, ikinci bir açma yapılması karar-
laştırılmıştır. Ana caddenin kuzey kesiminde 6x7 m. 
ölçülerinde kazılan açmada, 4 yazıtlı sunak, 1 yazıtlı 
mimari blok, 4 yarım Korinth sütunu, kırık durumda 
sütun parçaları ve 2 mimari üst eleman ortaya çıkarılmış-
tır. Sonuç olarak; tıpkı I. Açmada olduğu gibi, burada da 
taş döşemli bir cadde izine rastlanamamıştır. Açmanın 
kuzeydoğu köşesindeki yuvarlak sunağın in situ olduğu 
ve ana caddenin kenarına, orijinal kaldırım taşına otur-
tulduğu tespit edilmiştir. 

3. Yeraltı Oda Mezarları (Ş. Özüdoğru)

2008 programında olmamasına rağmen, yer altı oda 
mezarlarında tespit edilen kaçak tahribatlar sonucu, tah-
rip edilen üç mezarın temizlenerek, belgelenmesi gereği 
doğmuştur. Açılan üç mezardan ilk ikisi (YOM I ve II), 
Kavaklıdere mevki olarak bilinen ve tepe yamaçlarında 
yoğun olarak yer altı oda mezarların bulunduğu nekro-
pol alanında, diğeri ise (YOM III) kent merkezinin kuze-
yindeki tepelerde konumlanmış Kuzey Nekropolü’nde 
yer almaktadır. Açılan üç mezar da, konglomera yapıda-
ki anakayaya oyulmuştur; ince uzun bir girişten (dromos) 
sonra, düzgün işlenmiş bir kireçtaşı blokla kapatılmış 
mezar kapısı ve iki odalı gömüt içinden oluşurlar. 
Ölüler, mezar odalarına;  ya doğrudan anakayaya oyul-
muş ya da zemin üzerine tuğla ve moloz taşlardan örül-
müş sandukalar içerisinde yatırılmışlardır. Kazılar sonu-
cunda İ.Ö. 1 – İ.S. 4. yy.’lar arasına tarihlenen kandiller, 
kaseler, unguentariumlar, altın takılar, sikkeler ve metal 
buluntular ele geçmiştir (Res. 5).      

that they were removed in later periods. This premise 
was further supported with two blocks from street pave-
ment seen at the entrance of the stadion and another 
one to the north of the stadion. Based on these results 
from the first trench, it was decided to dig a second 
trench in the east-west direction inside the “monumental 
arch”, taking into account the altars in situ. The trench of 
6x7 m. to the north of the main street brought to light 
four inscribed altars, one inscribed architectural element, 
four half-columns of the Corinthian order, column frag-
ments and two architectural elements from an upper 
structure. As a result, no paved street surface was uncov-
ered. It was identified, however, that the round altar in 
the northeast corner of the trench was in situ and rested 
on the original sidewalk stone along the main street.

3. Underground Burial Chambers (Ş. Özüdoğru)

Although it was not within the scope of the 2008 cam-
paign, damage to the underground burial chambers by 
illicit digs necessitated their cleaning and documenta-
tion. Two of the three tombs, namely YOM I and II, are 
at the necropolis area known as Kavaklıdere where there 
are numerous underground burial chambers in the hill-
sides and the third one is in the north necropolis of the 
city. All three of them were cut into the conglomerate 
bedrock. They comprise a long and narrow dromos ter-
minating at a door of finely worked limestone slab and 
two burial chambers. The deceased were placed in sar-
cophagi either hewn out of the bedrock or built  
with bricks and rubble on the ground. Small finds 
include lamps, bowls, unguentaria, gold accessories, 
coins and metal items dated to the 1st century B.C. to 
4th century A.D.

Res. 5  
Yeraltı Oda Mezar I
Fig. 5  
Underground  
burial chamber I
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4. Yüzey Araştırmaları

2008 yılı Yüzey Araştırmaları antik kent merkezinde ve 
Klasik Dönem (olasılıkla İ.Ö. 4. yy.) öncesinde Kibyra’nın 
erken yerleşim yeri olarak öngördüğümüz Uylupınar – 
Göl Adası yerleşmesinde sürdürülmüştür. 

a. Kent merkezi yüzey araştırmaları

Kent merkezinde yürütülen yüzey araştırmaları daha 
önceki yıllarda da araştırma alanı olarak çalışılan sera-
mik atölyeleri akıntılarında ve kent merkezinin güneyin-
deki Çam Tepe mevkiinde devam etmiştir. Tiyatro ve 
meclis binasının hemen arkasındaki yamaçta konumla-
nan seramik atölyeleri alanında, kış aylarında özellikle 
yağmur sularının oluşturduğu arklarda yoğun seramik 
akıntısı görülmektedir. Bu alanda yürütülen seramik top-
lama çalışmalarında birçok nitelikli kırık kap parçası 
toplanmıştır. Bunlar içerisinde Hellenistik ve Roma 
İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen kalıp yapımı kabart-
ma bezemeli kırık parçalar ve mühürlü unguentarium 
dip parçaları önemlidir. Bu yılki bulgularla Kibyra’nın 
yerel seramik endüstrisinin, kent ekonomisinin önemli 
bir parçası olduğu düşüncesi daha da kuvvetlenmiştir. 
Öyle ki, nitelikli kap kacak üreten Kibyra, yüzeyden 
görülebilen izler ışığında Hellenistik Dönem’den başla-
yarak geç Roma İmparatorluk Dönemi’ne kadar Küçük 
Asya’daki önemli üretim merkezlerinden birisi olmalıdır. 
Çam Tepe mevkiinde yürütülen araştırmalarda bu alanda 
bir nekropolün varlığına ilişkin çok sayıda veri kaydedil-
miştir. Anıtsal mezarlardan, bezemeli lahitlere ve mezar 
sunaklarına kadar birçok kalıntı yüzeyde görülebilmek-
tedir. Yeni bir bulgu olarak, yaklaşık tepenin orta kısım-
larında konumlanan, sütunlu, nitelikli bir yapı tespit 
edilmiştir. Sıralı haldeki sütunların birkaçı orijinal yerle-
rinde kısmen toprağa gömülü halde görülmektedirler. 
Anlaşılabildiği kadarıyla, burada Hıristiyanlık Döne-
mi’nde de kullanımı devam eden bir tapınağın varlığı 
düşünülebilir. Daha kesin sonuçlara ulaşmak amacıyla, 
bu alandaki araştırmalara gelecek yıllarda daha yoğun 
şekilde devam edilecektir. 

b. Göl Adası yüzey araştırmaları

Starabon’un kaydettiği üzere; Kibyra antik kenti bugünkü 
yerine olasılıkla Klasik Dönem’de (İ.Ö. 4. yy.) taşınmıştır. 
Daha erken dönemlerde Kibyralılar’ın nerede yerleştik-
leri hala cevaplanamamış sorulardan birisidir. Tunç Çağ 
ve Erken Demir Çağ’da Kibyra halkının yerleşim yeri 
olarak öngörülebilecek tek yer; Kibyra’ya yaklaşık 15 km. 
uzaklıkta bulunan Gölhisar Gölü’nün hemen kıyısında 
konumlanan Uylupınar – Göl Adası yerleşmesidir. 
Nitekim daha önceleri Burdur Müzesi tarafından yapılan 

4. Surveys

The surveys of 2008 were conducted at the city center 
and at Uylupınar – Göl Adası settlement, which we con-
sider the earliest settlement of Kibyra prior to the 
Classical period (possibly 4th century B.C.).

a. Surveys in the city center

Surveys in the center continued at the rain canals con-
taining potshards from the ceramic workshops and at 
Çam Tepe Mevkii to the south of the city center. In the 
area with ceramic workshops located on the hillside right 
behind the theater and assembly house, there are exten-
sive potshards thrown down in the rain canals formed by 
winter rains. Potshards collected in this area include 
many fragments of high quality; molded wares with relief 
decoration from the Hellenistic and Roman periods and 
unguentarium bottoms with seal impressions are of 
importance among the collected potshards. This year’s 
finds further support the hypothesis that pottery produc-
tion was an important element of Kibyra’s economy  
so much that Kibyra with her high quality pottery, as 
inferred from what is seen on the surface, must have 
been an important pottery production center in Anatolia 
from the Hellenistic through late Roman period. Surveys 
at Çam Tepe Mevkii revealed much data regarding the 
presence of a necropolis here. On the surface are many 
remains including monumental tombs, decorated sar-
cophagi and tomb altars. A new find is a columned 
building of high quality that is located about halfway up 
the hill. Some columns are seen in situ buried partly. As 
much as could be inferred, this could be a temple that 
stayed in use until the Christian period. Our surveys in 
this area will intensify in the future in order to obtain 
clearer and sharper results.

b. Surveys in Göl Adası

As Strabo states, Kibyra moved to her present location 
possibly in the Classical period (4th century B.C.). Where 
the Kibyrans lived before that is still not known. The only 
site that can be proposed as the site of Kibyra through 
the Bronze and Iron Ages is the settlement at Uylupınar 
– Göl Adası by the shore of Gölhisar Lake about 15 km. 
away. Former salvage excavations by Burdur Museum 
and our surveys since 2006 have shown that the 
settlement here continued uninterrupted from the Bronze 
Age through the Iron Age. Thus, Göl Adası settlement 
cannot be regarded separately from Kibyra and this year 
we continued collecting potshards on the surface. From 
a field on the north skirt of Göl Adası about two boxes 
full of shards were collected. The potshards collected 
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kurtarma kazıları sonuçları ve ekibimizce 2006 yılından 
bu yana yürütülen yüzey araştırması sonuçları, buradaki 
yerleşimin Tunç Çağı’ndan başlayarak Demir Çağı’nda 
kesintisiz şekilde devam ettiğini göstermiştir. Bu önemi 
nedeniyle Kibyra’dan ayrı düşünülemeyecek ve 
Kibyra’nın erken tarihini aydınlatacak Uylupınar – Göl 
Adası yerleşmesinde bu yıl da yüzeyden seramik topla-
ma çalışmaları yapılmıştır. Göl Adası kuzey eteğindeki 
bir tarla yüzeyinden yaklaşık iki kasa seramik toplanmış-
tır. Toplanan seramiklerin değerlendirilmesi sonucunda; 
bunlardan birkaçının Tunç Çağı’na ve çoğunluğunun, 
renkli boya bezemeli, birkaçı geometrik bezemeli Erken 
Demir Çağı seramiği olduğu, bir kısmının ise Roma 
İmparatorluk Dönemi günlük kullanım kap parçaları 
olduğu anlaşılmıştır. Bir tarlanın yüzeyinden bu denli 
erken tarihli ve nitelikli seramik örneklerinin ele geçme-
si de buradaki yerleşmenin önemini vurgulamaktadır. 

5. Konservasyon – Restorasyon Çalışmaları 
a. Stadion anıtsal girişi iki ayağının konservasyon ve 
kısmi restorasyonu

Stadion’a girişi sağlayan anıtsal kapı, birbirine kemerler-
le bağlanan 6 ayaktan oluşmuştur. Bugün bu ayaklardan 
sadece en batıdaki biri sağlam şekilde günümüze ulaş-
mıştır. Diğer ayaklar depremler sonucunda yıkılmıştır. 
Ayakları oluşturan blokların bir kısmı kırık durumda olsa 
da büyük çoğunluğu kırılmadan etrafa dağılmış durum-
dadır. 2008 yılı kazı sezonunda en batıdaki sağlam aya-
ğın sökülerek, temizlenip sağlamlaştırılması ve hemen 
yanında yıkılmış durumdaki 2. ayağın yeniden yerine 
dikilmesi planlanmıştı. Yapılan ölçümler ve konservas-
yon çalışmaları sonucunda, bu iki ayak, uygun malze-
melerle sağlamlaştırılarak, bölgede olası en büyük şidde-
tinde (6.5) depreme dayanacak şekilde yeniden orijinal 
durumlarına getirilmiştir (Res. 3-4). Taş dış yüzey temiz-
liklerinin yapılması ve anıtsal giriş kapısının (propylaion) 
tamamen yıkık durumdaki 3. ve 4. ayağı ile 1. ve 2. ayağı 
birleştiren tonozun gelecek sezonda restore edilmesi 
planlanmıştır.  

b. Stadion portiko teras duvarı konservasyon ve 
kısmi restorasyonu

2008 sezonu Stadion kazılarının yoğunlaştığı portiko 
çalışmalarında tamamı ortaya çıkarılan ve alanı kuzey, 
güney doğrultusunda sınırlayan geç dönem teras duvarı, 
büyük oranda yıkılmış durumda ele geçmiştir. Özellikle 
kış aylarında yağmur sularının etkisiyle yukarıdan akan 
toprağın, açığa çıkarılmış ve temizlenmiş portikoya ve 
stadion oturma sıralarına dolma tehlikesi öngörülmüş-
tür. Ayrıca, duvarın sağlam durumdaki kısımlarının 
korunması için acil konservasyon ve kısmi restorasyona 

were evaluated: a few Bronze Age pieces, mostly 
polychrome painted wares; a few Early Iron Age pieces 
with geometric decoration; and some daily use wares 
from the Roman period. The fact that such early and high 
quality potshards were collected from the surface of only 
one field underlines the importance of the settlement 
here.

5. Conservation – Restoration Work
a. Conservation and partial restoration of two piers 
of the monumental entrance to the stadion

The monumental gate providing access to the stadion 
comprises six piers interconnected with arches. Only the 
westernmost one has survived intact while others had 
fallen due to earthquake. Although some blocks of the 
piers are broken, most are intact and just scattered 
around. For 2008 it was planned to dismantle the intact 
pier, clean and reinforce it, and to rebuild the second 
pier just next to it. Based on measurements and 
conservation work done, these two piers were reinforced 
and restored to their original state resistible against an 
earthquake of 6.5 on the Richter scale, which is the 
severest magnitude considered possible in the region 
(Figs. 3-4). are It is foreseen to carry out in the next 
campaign the cleaning of exterior surfaces of the blocks 
as well as restoration of the third and the fourth piers, 
which are entirely in ruins, and the vault connecting the 
first two piers.

b. Conservation and partial restoration of the 
portico terrace wall of the stadion

In the course of excavations at the portico, which was 
the focus of the excavations at the stadion in 2008, the 
late terrace wall bordering the excavation area in the 
north-south direction was uncovered entirely. It was 
noted that the earth flowing down with rains especially 
in the winter months would easily refill the excavated 
portico and rows of seats. Besides, it was urgent to con-
serve and partially restore the standing parts of the ter-
race wall. For this purpose, dense debris along the 
stretches of the wall between the 64th to 91st m. and from 
146th to 187th m. from the north, 68 m. in total, were 
cleaned and their back was filled with rubble and lime 
mortar as per original and its front was built with the 
original rubble collected during the excavation. Other 
small deteriorations were also repaired in the same tech-
nique. Thus, the terrace wall now stands intact up to 
about 3.70 m. from the ground level.
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ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla yapılan çalışmalar sıra-
sında, duvarın kuzeyden güneye doğru 64. - 91. ve 146. 
- 187. m.’leri arasındaki toplam 68 m.’lik yoğun yıkıntı 
temizlenmiş ve orijinaline uygun olarak, arkası moloz 
taş ve kireç harçla doldurularak cephesi yine kazı sıra-
sında toplanan orijinal moloz taşlarla örülmüştür. Ayrıca 
yer yer görülen küçük yıkıntılar da yine aynı teknikle 
onarılmıştır. Böylece teras duvarı zeminden itibaren  
yaklaşık 3.70 m.’ye kadar örülerek yükseltilmiştir. 

6. Jeoloji ve Deprem Araştırmaları (V. Karabacak – 
C. Yaltırak – İ. Elitez) 

Kibyra’da meydana gelmiş antik depremlere yönelik 
izlerin ve kent merkeziyle çevresindeki fayların araştırıl-
masını amaçlayan jeolojik çalışmalar, Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinden farklı  
iki uzman ekip tarafından gerçekleştirilmiştir.   

Kibyra Antik Kenti’nde (Güneybatı Anadolu) 
arkeosismolojik ve jeomorfolojik gözlemler: 
Bölgenin aktif tektoniğine ait yeni veriler

Batı Anadolu deprem aktivitesi bakımından dünyanın 
önemli bölgelerinden biridir. Bölge, Anadolu bloğunun 
batıya hareketine bağlı olarak, D-B ve KD-GB doğrultu-
larında gelişmiş fay segmentlerinin kontrolü altındadır. 
Bu fayların en aktif ve önemlilerinden birkaçı Burdur  
ile Akdeniz arasında KD-GB doğrultusunda uzanan fay 
kuşağında yer alır. Türü ve segmentasyonu tartışma 
konusu olan bu kuşak boyunca, tarihsel deprem kaynak-
larına göre çok sayıda yıkıcı deprem meydana gelmiştir. 
Bu tarihsel depremlerden yüzey kırığı oluşturabilecek 
büyüklükte olanlar fay segmentleri üzerinde yerleşmiş 
çok sayıda antik yerleşim yeri ve diğer doğal yapılarda 
izler bırakmış ve ötelenmelere neden olmuştur.

Stratejik konumu nedeniyle çağında bulunduğu bölge-
nin baş şehri olmuş Kibyra antik kenti de, bu fay kuşağı 
üzerinde yerleşmiş ve kalıntıları iyi korunmuş önemli 
antik yerleşim yerlerinden biridir. Antik kent içerisindeki 
gözlemler, kentin tarihsel çağlarda yakın çevrede mey-
dana gelmiş yıkıcı depremlerle ilişkili izler içerdiğini 
ortaya koymaktadır. Bu izler yer sarsıntısı ve yüzey kırığı 
ile ilgili tahribatlar olmak üzere iki tiptedir. Yer sarsıntısı 
ile ilgili tahribatlar büyük depremlerin karakteristik özel-
liği olan yıkılmış duvarlar, yönlü devrilmiş sütunlar, 
eğimlenmiş ve dönmüş bloklar şeklinde gözlenmektedir. 
Yüzey kırığı ile ilgili tahribata ilişkin en açık veriler ise 
stadyumun güney ve kuzey girişi yakınlarında, tiyatro, 
hamam ve ana caddede gözlenmektedir. Stadion, tiyatro 
ve ana yoldaki deformasyonlar fayın hareketinin yer yer 

6. Geological and Seismic Research (V. Karabacak – 
C. Yaltırak – İ. Elitez)

Geological surveys aiming at identifying the fault lines 
around and traces of earthquakes at Kibyra in ancient 
times were conducted by two teams of experts from the 
Geological Engineering departments of Osmangazi and 
Istanbul Technical universities. 

Archaeo-seismological and geo-morphological 
observations at the ancient city of Kibyra in 
southwest Anatolia: New data regarding the active 
tectonics of the region

Western Anatolia is one of the most important regions of 
the world with respect to earthquake activity. The region 
is under the control of fault line segments developed in 
the northeast-southwest and east-west directions accord-
ing to the westward motion of the Anatolian block. Some 
of the most active and important ones of these faults are 
found in the belt of fault lines extending in the northeast-
southwest direction between Burdur and the Medi-
terranean Sea. Numerous severe earthquakes have taken 
place along this belt whose type and segmentation are 
controversial. Those historical earthquakes which were 
capable of forming breaks in the earth’s surface left many 
marks and traces on many ancient settlements and other 
natural structures, causing translational movement of 
them. 

Kibyra, which was capital of her region due to her strate-
gic location, is located on this fault belt and an important 
ancient settlement with well-preserved remains. 
Observations on the ancient city reveal that she retains 
traces and marks of severe earthquakes in her history. 
These traces are of two types: ground shaking and sur-
face breaks (ground ruptures). Evidence of tremors– 
characteristic of big earthquakes – are fallen walls, col-
umns fallen in a certain direction, and inclined and 
turned blocks. The clearest evidence for surface break 
and relative destruction is seen near the south and north 
entrances of the stadion, theater, baths and main street. 
Deformations observed at the stadion, theater and main 
street indicate that the fault line’s movement has conver-
gent component at places and is leftward strike-slip. The 
fault line extending in the N15E direction can be fol-
lowed for at least 30 km. in the Pliocene sediments to the 
north and south of the city. The fault planes contain 
almost horizontal sliding lines, young stream beds and 
terraces that are leftward strike-slip translated, extended 
ridges along the fault line, abandonment of a stream bed 
due to probable rising, observed in both directions, are 
the most important land evidence regarding the activity 
and character of this segment. 
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sıkışma bileşenli sol-yanal doğrultu atımlı olduğunu açık 
bir şekilde göstermektedir. K15D gidişli fayın antik kent 
kuzey ve güneyindeki devamlılığı Pliyosen çökelleri için-
de en az 30 km. izlenebilmektedir. Her iki yönde bu 
uzanım boyunca yataya yakın kayma çizikleri içeren fay 
düzlemleri, sol yanal olarak ötelenmiş genç dere yatağı 
ve teraslar, fay boyunca uzamış sırtlar, bir dere yatağının  
muhtemel bir yükselme ile terk edilmesi bu segmen - 
tin aktivitesi ve karakterine ilişkin en önemli arazi veri-
leridir.

Gölhisar-Çameli Havzası’nı kapsayan çalışma bölgesi 
yaklaşık 6 haftalık sürede incelenmiştir. İnceleme sonu-
cu toplam 1133 adet lokalitede ölçüm yapılmış, mevcut 
formasyonlardaki tabakaların ve fayların eğim yönleri ve 
eğim açıları belirlenmiştir. Bu veriler koordinatlarına 
uygun olarak sayısal yükseklik paftalarına aktarılmak 
üzere hazırlanmıştır. Arazide elde edilen jeolojik ve jeo-
morfolojik veriler fay uzanımı boyunca tekrarlanan dep-
remlere ait kanıtlar sunmaktadır. Ayrıca Kibyra antik 
kentindeki arkeosismolojik gözlemlerin, tahmini arkeo-
lojik yaş verileri ile karşılaştırılması da kentin son 2300 
yılda en az 4 tarihsel depremden etkilendiğini ortaya 
koymaktadır. Antik kent ve çevresinde bu yöndeki araş-
tırmalar gelecek yıllarda da devam edecektir.

The survey area covering Gölhisar-Çameli Basin was 
explored for about six weeks. Exploration covered meas-
urements at 1133 localities, identification of layers’ and 
fault lines’ direction, and degree of inclination in the 
existing formation. These data were prepared with 
respect to coordinates ready to transfer to digital plots  
of altitude. Geological and geo-morphological data 
obtained in the field present us with evidence regarding 
earthquakes that repeat along the fault’s extension. 
Besides, comparison of archaeo-seismological observa-
tions at Kibyra with archaeological date estimates reveal 
that the city was affected by at least four historical earth-
quakes in the last 2300 years. Seismological surveys in 
and around the ancient city will continue.
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2008 kampanyası 2-29 Temmuz tarihleri arasında, önce-
ki yıla göre biraz daha kısa sürdü, çünkü bu yılın kesin 
hedefleri hem iki ana kazının sürdürülmesi hem de gele-
cekteki kazıların lojistik planlaması idi.*

Sezondaki çalışmalarımız inceleme, kazı ve restorasyon 
şeklinde üç ana başlık altında toplanabilir:

1. İncelemeler

Her yıl olduğu gibi bu yıl da önceki yıllarda ve aynı 
sezonda çıkan seramiklerin incelenmesi için özel bir 
çaba sarf edildi. P. Catling-Armstrong, yayına hazırlık 
aşamasında Büyük Bazilika’da gün ışığına çıkartılan 
erken Bizans Dönemi seramikleri üzerinde tekrar çalış-
maya başladı. Ayrıca C. Rocheron da yeni kazı buluntu-
su seramikler ile çok eski kampanyalarda çıkan seramik-
ler üzerine çalışmalarını sürdürdü.

2. Kazılar
2.1 Kent merkezindeki kazılar (Res. 1-2)

Önceki yıllarda olduğu gibi kent merkezindeki kazıları 
L. Cavalier yönetti. Bu sene iki hedefimiz vardı. Birinci 
hedefimiz önceki yılların bulgularını tamamlayıcı erken 
Bizans mozaiklerinin varlığını teyit etmek amacıyla 
yukarı agoranın kuzey portiğinin yüzeyini açmaktı. 
İkinci hedefimiz ise bu portiğin inşasından önceki 
dönemlere ait bilgilerimizi tamamlamak amacıyla porti-
ğin altında sondajlar açmaktı.

Birinci hedefe ulaşılamadı çünkü portik kazısında figür 
ya da yazıt içermeyen sadece çok az bir miktar (toplam-
da yaklaşık 1 m2 kadar) mozaik gün ışığına çıkartıldı ve 
kazılacak yalnızca birkaç m2’lik bir alan kaldı ve pratikte 
kazı sona erdi.

* Kazı ekibi başkanı Ksanthos’ta kazı çalışması iznini yenile-
yen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne teşek-
kürlerini sunar. Kazı komiseri M. Fırat Güngör, profesyonel 
verimliliği ve nezaketi ile dikkat çekti.

The 2008 campaign at Xanthos lasted from the 2nd to the 
29th of July, somewhat shorter than the preceding years’ 
campaigns because the two chief targets of the  
campaign were to continue the two main excavations 
and to do logistics planning for future campaigns.*

This campaign’s work can be grouped under three 
headings:

1. Studies

As was always, we spent special effort to study newly 
uncovered and formerly uncovered potshards. P. Catling-
Armstrong resumed her study on the Early Byzantine 
pottery uncovered at the Great Basilica, preparations for 
publication of which are underway. Besides, C. Rocheron 
continued her study on the new ceramic finds and those 
uncovered a long time ago.

2. Excavations
2.1 Excavations at the city center (Figs. 1-2)

As before, the excavations at the city center were con-
ducted by L. Cavalier. This campaign had two goals here. 
The first goal was to uncover the surface of the north 
portico of the upper agora in order to verify the presence 
of the Early Byzantine mosaics that would complement 
the finds of the preceding years. Our second goal was to 
dig soundings to obtain data regarding the earlier phases 
before the construction of this portico.

The first goal was not completed, as only about 1 sq. m. 
containing mosaics was uncovered, and it did not have 
figures or inscriptions. Only a few square meters are left 
to excavate, so this excavation is virtually over.

* The head of excavations would like to express his sincere 
thanks to the General Directorate of Cultural Heritage and 
Museums for renewing the permission for excavations. The 
state representative was M. Fırat Güngör, who stood out with 
his gentility and professional efficiency.

Ksanthos Kazıları 2008

Excavations at Xanthos in 2008
Jacques des COURTILS
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Buna karşılık, portikte açılan iki sondaj, 2007 yılındaki 
öngörülerimizi karşıladı ve İmparator Augustus’un 
hükümdarlık dönemine tarihlenen önemli bir evreyi 
açığa çıkarttı.

Özellikle 11.830 numaralı sondajda kesme taştan küçük 
bir anıtın cephesi gün ışığına çıkartıldı. In antis iki sütun-
lu cephenin yan duvarları büyük duvar işçiliğine öykü-
nen beyaz stuko ile kaplıdır. Kazı oldukça karmaşık bir 
görünüm sergiledi, zira daha geç tarihli başka temellerin 
varlığı nedeniyle yalnızca birkaç metrelik bir alan  
kazılmış olmasına karşın bu küçük anıtın, tamamen 
yıkılmadan önce birkaç inşa evresine sahip olduğu  
anlaşıldı.

Biraz daha batıdaki 11.820 numaralı ve 10 m2’lik açık 
sondajda, birinci sondajdaki yapıyla aynı hatta cephesi 
olan bir başka anıt ortaya çıkartıldı. Bir önceki sene açık-
layamadığımız bir gözlemimizi böylece açıklığa kavuş-
turduk: İki sondaj arasında daha önce bir sondaj açmış 
ve küçük bir duvar parçası bulmuştuk. Daha geç döne-
me ait bir diğer yapının temelinde kullanılan bu münferit 
blok üzerinde daha önce bu alandan başka bir örneğini 
bilmediğimiz beyaz stuko görülüyordu. Bu yıl açılan iki 
sondajda daha iyi durumdaki ve düzenli aralıklarla yer-
leştirilmiş stuko kaplı duvar kalıntıları bize bu bölgede 
kamu yapılarının yer aldığını düşündürtüyor. Bu yapılar 
topluluğunun işlevi hâlâ belirsizliğini koruyor (İdari mi? 
Dinsel mi? Ya da her ikisi de mi?). Bu anıtlar güneye, 
daha önce de burada bulunan bir kamuya açık meydana 
bakıyordu.

L. Cavalier, bir önceki sene Sivil Bazilika’nın doğu kana-
dında açılan 14.520 numaralı sondajdaki kazılarına da 
devam etti. Burada ortaya çıkan molozda mimari bloklar 
gibi önemli parçaların bulunması sonucu çalışma bir kez 
daha kesintiye uğrayarak sonlandırılamadı. Yine de bu 

On the other hand, the two soundings dug in the portico 
fulfilled our expectations stated in 2007 and brought to 
light an important phase dated to the reign of Emperor 
Augustus.

Especially in the sounding 11.830, the façade of a small 
monument built with dressed stones was exposed. The in 
antis façade has two columns and the lateral walls are 
covered with white stucco imitating large masonry. The 
excavation proved to be very complicated because, 
although only few square meters have been excavated 
due to the presence of later foundations at the site, it was 
understood that this small monument had several con-
struction phases before it finally fell.

In the sounding 11.820 of ten meters, located somewhat 
to the west was another monument whose façade is 
aligned exactly on that of the former monument. Thus, 
we were able to clarify an observation made but that 
remained unexplained the year before: We had formerly 
dug a small sounding between these two present sound-
ings and had found a small wall fragment. This individual 
block reused in the foundations of a later building had 
white stucco on it, another example of which we had not 
seen elsewhere here. In this year’s soundings, the better 
preserved wall remains coated with white stucco and 
placed at regular intervals, suggesting that this are con-
tained public buildings. The function of this group of 
buildings is still not clear (administrative? religious? or 
both?). These monuments faced south on a public 
square from an earlier period.

L. Cavalier continued the excavations in sounding 14.520 
initiated in the east wing of the Civic Basilica the year 
before. The debris uncovered here contained important 
items like architectural blocks; thus, once again the exca-
vation was interrupted and could not be completed. 

Res. 1  11.830 numaralı sondaj
Fig. 1  Sounding 11.830

Res. 2   
11.820 numaralı 
sondaj
Fig. 2   
Sounding 11.820
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sene yapılan gözlemler bir önceki yıl yapılanları destek-
ler yöndedir. Sivil Bazilika adıyla bilinen ve muhtemelen 
Antoninler Dönemi başlarında (tarihlendirme daha 
kesinleştirilecektir) inşa edilen bu önemli yapı, daha 
önceki bir evresinde ikiye bölünmüştü: Kuzeyde bugün 
bildiğimize bazilikal portik yer alırken, güneyde ise üç 
kapıyla caddeye açılan farklı işlevde bir yapı vardı. Üçlü 
kapının ortadaki daha büyüktü ve simetrik olarak iki 
yanda birer kapıyla çevrelenmişti. Aradığımız ve ulaştı-
ğımız kanıt ise anıtın iki bölümünü birbirinden ayıran (ya 
da birleştiren) duvarın morfolojisinde bulunmuştur; 
burada görülen aynı işçilikli yan yana iki anıta ait iki 
duvardır. Kazı sırasında burada in situ halde bir vazo 
bulundu, vazonun içinde sağlam halde testi benzeri 
ikinci bir vazo vardı. Bunlar erken Bizans dönemine ait 
bir atölyenin kalıntıları gibi görünüyor.

Anıtın güney yarısını orijinalde bir bouleuterion olarak 
yorumlamak mümkündür, çünkü kapıların karakteristik 
konumları ve bu çevrede ele geçen çok sayıda kamuyla 
ilgili yazıt bize bu yönü işaret ediyor (bu sene de burada 
geç Roma Dönemi’ne ait bir yazıt bulduk). Ancak bou-
leuterion, inşasından kısa bir süre sonra, bazilikanın 
güneye doğru genişletilmesi amacına kurban edilmiştir.

Sonuç olarak, kent merkezindeki kazılar bize Ksanthos’un 
hiçbir arkeolojik bulguya sahip olmadığımız önemli bir 
dönemi hakkında bilgi kazandırdı ki bu, arkeolojik açı-
dan kentin gelişimindeki eksik bir halkaydı; tarihsel açı-
dan ise bu keşfi, İ.Ö. 1. yy. sonu ve İ.S. 1. yy. başındaki 
olaylarla birlikte daha ayrıntılı irdelemek gerekiyor. 
Üstelik bir bouleuterionun varlığına ilişkin bu tür bulgu-
lar, çok eskilerde bulunmuş ve Ksanthos kentinde bu 
türden bir yapının inşasından söz eden bir yazıtın ortaya 
çıkardığı soru işaretlerini de bir bakıma gidermektedir. 
Son yıllarda gerçekleşen incelemeler henüz bu konuya 
açıklık getirememiştir.

2.2 Güneydoğu sektör (Res. 3)

Kentin bu bölümündeki incelemelerimize M. François 
Lafrenière yönetiminde bu yıl da devam ettik. Kentin bu 
kesiminin son yıllarda ortaya çıkardığımız çok ilginç 
alçak kabartmalar ve Arkaik Dönem’e ait ama işlevleri 
henüz bilinmeyen bina kalıntıları nedeniyle ünlendiğini 
söyleyebiliriz.

Bu seneki kazılardan elde edilen sonuçlar henüz tüm 
sorularımıza ışık tutmaktan uzaktır. Kazıların kuzeye ve 
batıya doğru genişletilmesi sonucu öncelikle modern 
çağa ait bir evin kalıntılarıyla karşılaştık. Söz konusu ev 
incelendikten sonra kaldırılarak çalışmalar sürdürüldü. 
Devamında büyük bir yapıya ait görünen kuzey-güney 
yönlü büyük duvar dik açı yaparak batıya dönüyordu 

Nevertheless, the observations made this year seem to 
support those made last year. This important monument 
known as the Civic Basilica and probably built in the 
beginning of the Antonine period (sharper dating to be 
done) had been divided into two sections in a former 
phase: in the north was the basilica portico, which we 
know today, and in the south was a monument of differ-
ent function which opened to the street through a triple 
gate. The middle gate of the triple gate was taller and 
wider, and was flanked with a lateral gate symmetrically. 
The evidence we were looking for and acquired was 
found in the morphology of the wall that separated (or 
united) the two sections; two walls with the same 
masonry were juxtaposed here. A vase was uncovered 
here in situ and in it was a second jug-like vase intact. 
These seem to be remnants of an Early Byzantine period 
workshop.

It is possible to define the south half of the monument as 
a bouleuterion originally, because the characteristic posi-
tions of the gates and numerous inscriptions regarding 
public affairs uncovered in this area point in this direc-
tion (this year, too, we found here an inscription from the 
advanced years of the Roman Imperial period). However, 
soon after this bouleuterion had been completed it fell 
victim to the project of widening the basilica southward. 

Consequently, excavations in the city center provided us 
with important information about a period of the urban 
history of Xanthos on which we had no clear archaeo-
logical finds before. Its consequences are important: for 
archaeology, this is the missing loop in the evolution of a 
reviving city; for history, this discovery needs to be 
evaluated together with the events of the late 1st century 
B.C. and early 1st century A.D. Indeed, such evidence 
pointing to the presence of a bouleuterion has also 
cleared up some of the questions arisen from an inscrip-
tion uncovered a long time ago that mentions the con-
struction of such a building in Xanthos. Studies in recent 
years have not yet shed decisive light on this topic.

2.2 South-east sector (Fig. 3)

Our work in this sector continued under the direction of 
M. François Lafrenière as before. This sector of the city 
can be said to have gained great fame in recent years 
with the reliefs and remains of archaic period buildings 
of unclear function that we have uncovered.

Results obtained from this year’s campaign are far from 
shedding light on all of our queries. When the excava-
tions were extended northward and westward, we first 
encountered the remains of a house from the modern 
period. The house was studied, removed and excavations 
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ancak bunun bir açıklamasını henüz yapamıyoruz. 
Ancak bu ilginç yapının köşesini saptamış olmak da 
önemlidir.

Kampanyanın sonunda kazılarımızı batıya doğru gelişti-
rerek yeni kanıtlar aradık. Sonuçta elimize önemli mik-
tarda seramik geçti fakat kazıyı sonlandırmaya yetecek 
kesin sonuçlara ulaşamadan kazı sezonumuz sona erdi.

Bu kazı sırasında ele geçen seramiklerden ilginç bulgu-
lar elde ettik. Kentin bu kesiminin Antik Dönem’in 
sonunda yoğun şekilde tekrar iskân edilmesinden kay-
naklanan, Erken Bizans dönemine tarihlenen bol miktar-
da seramiğin yanı sıra ilk kez Klasik Dönem sonu ve 
Hellenistik Dönem’e (yak. İ.Ö. 4. – 2. yy.’lar) tarihlenen 
nispeten bol miktarda seramik elde ettik.

Bu kampanyanın sonunda söz konusu bölgenin bir nek-
ropole mi yoksa başka bir amaca mı hizmet ettiğini 
henüz kesin olarak söyleyemiyoruz. Elimizde yeterli ve 
ikna edici kanıt bulunmasa da birinci sava daha sıcak 
yaklaşıyoruz. Ancak kalıntılar ve buluntuların kalitesi 
bize antik kent için özellikle önemli bir alanda bulundu-
ğumuzu anlatıyor.

3. Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları (Res. 4)

Bu seneki konservasyon ve restorasyon çalışmaları iki 
alanda ve daha önceki yıllarda olduğu gibi S. Yeşil Erdek 
tarafından yürütüldü.

- Erken Hıristiyanlık dönemi katedralinin narteksindeki 
opus sectile zemin döşemesi restore edildi. Bu zemin 
döşemesinin 30 m2 kadar bir kısmı ne yazık ki kötü 
durumda korunmuştur. Taşlardan birçoğu eksiktir ve 
günümüze ulaşanlar da onları yerinde tutan bitişik par-
çalar eksik olduğundan yerlerinden çıkmaktadır. 
Müdahale kaçınılmaz olmuştu. Her zaman olduğu gibi 

continued. Then we uncovered a large wall in the north-
south direction, which turned west making a corner at 
right angle; however, we are not at a position to explain 
it yet. But it is important that we identified the corner of 
this curious structure.

Near the end of the campaign we extended the excava-
tion westward and looked for new evidence. We 
obtained numerous potshards but the campaign was 
over before obtaining decisive evidence that could bring 
the excavation to its end.

The potshards uncovered in the course of excavations 
provided interesting results. In addition to potshards 
from the Early Byzantine Period, abundant due to 
re-settling in this area, for the first time we obtained 
relatively high number of shards from the end of the 
Classical Hellenistic periods (ca. 4th – 2nd centuries B.C.).

At the end of the 2008 campaign, we are not able to 
speak clearly and say whether this area belonged to a 
necropolis or it served another purpose. Although we do 
not have enough and convincing evidence, we look 
more warmly at the first hypothesis. However, the 
remains and the quality of finds reveal that this area was 
important for the ancient city.

3. Conservation and Restoration Work (Fig. 4)

This year’s conservation and restoration work was carried 
out in two areas, and, as in the previous years, under the 
direction of S. Yeşil Erdek.

- The opus sectile flooring of the Early Christian period 
cathedral was restored. About 30 sq. m. of this flooring 
has survived, although in poor condition. Most of the 
stone pieces are missing, and those that are extant move 
out of their places as they are not supported by their 
missing neighbor pieces. Intervention was inevitable. As 
always, restoration started with clearing of vegetation in 
the area. Then cracks were filled, extant pieces were 
consolidated, and gaps were completed with mortar. 
Although the outcome of the work is satisfactory in terms 
of restoration, it lacks the aesthetics that the eyes of the 
visitors look for. Indeed, missing parts are more than the 
extant parts.

As always, these restorations are reversible and in con-
formity with the Venetian Charter.

- The second area of intervention was the walls coated 
with stucco of the in antis monument uncovered in the 
city center excavations. The stucco fragments had sepa-
rated from the walls and plant roots were another reason 
for this. Y. Erdek consolidated the entire west wall. The 

Res. 3  Kentin güneydoğu kesimi
Fig. 3  Southeast sector of the city
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restorasyona öncelikle ot ve çevre temizliği ile başlandı. 
Daha sonra çatlaklar dolduruldu ve sağlam parçalar 
konsolide edilerek boşluklar harç ile tamamlandı. Sonuç 
restorasyon açısından tatminkâr olsa da yeterince estetik 
değildir. Aslında eksik kısımlar günümüze ulaşanlardan 
çok daha fazladır.

Her zaman olduğu gibi bu restorasyonlar tersine çevrile-
bilir ve Venedik Konvansiyonuna uygundur.

- İkinci müdahale alanımız, kent merkezindeki sondaj-
larda açığa çıkan küçük in antis Roma yapısının stuko 
kaplamaları idi. Stuko parçaları ayrılmaya yüz tutmuş ve 
hatta bitki kökleri nedeniyle ayrılmıştır. Y. Erdek batı 
duvarını tamamen konsolide edebilmiştir. Stuko ve 
duvar arasındaki boşlukları temizlemek amacıyla su 
enjekte edilmesi gerekmiş, sonra söz konusu boşluklar 
yine enjeksiyon yoluyla doldurulmuş, ve korunan stuko 
plakaları konsolide edilmiştir. Aynı işlemi doğu duvara 
da uygulamak için süremiz yetmedi. Doğu duvarın 
restorasyonu önümüzdeki seneye bırakıldı. Benzer 
şekilde tüm kazı alanını çatıyla örterek korumaya almak 
için de fırsatımız olmadı. Stukolu duvarları jeotekstil ve 
kum ile kapatmakla ve önümüzdeki seneyi beklemekle 
yetinmek durumunda kaldık.

gaps between the walls and stucco were injected with 
water for cleaning purposes, then these gaps were filled 
through injection again, and extant stucco fragments 
were consolidated. However, we ran out of time to 
implement the same method on the east wall. Restoration 
of the east wall will be carried out in the coming season. 
Similarly, we did not have time to protect the excavation 
site with a roof; therefore, we had to be content with 
covering the stucco walls with geotextile and spreading 
sand over it, and wait for the next year.

Res. 4  Restorasyon çalışmaları
Fig. 4  Restoration work
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Limyra’daki kazı ve araştırma çalışmalarının 2008  
kampanyası Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 
1 Ağustos – 22 Eylül tarihleri arasında, eski kazı başka nı 
T. Marksteiner’in görevinden ayrılması sebebiyle ilk 
kez M. Seyer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kazı çalışmalarına geçmeden önce arızalı donanımların 
tamiriyle uğraşmak durumunda kaldık. Arkasından kazı 
kampı alanı, Ptolemaion civarı ve Doğu Şehir’de Roma 
Dönemi Sütunlu Caddesinin koruyucu toprak setleri 
bitkilerden temizlenerek ören yerini ziyaret edenlerin 
Antik ve Bizans Dönemi eserlerini rahatça gezip görebi-
leceği hale getirildi. Limyra’da kaynak sularının bolluğu 
ve bitkilerin hızla büyümesi sonucu kimi yapılar tehdit 
altındadır, dolayısıyla bu çalışmalar aynı zamanda resto-
rasyon benzeri önlem olarak değerlendirilmelidir.

Kazılar

U. Schuh başkanlığındaki kazı çalışmaları 11 Ağustos – 
12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 2007 yılın-
da olduğu gibi tiyatronun batısındaki alanda yoğunlaştı. 
Bu alanda 1995 ve 1996 yıllarında, bugünkü kazıların 
çıkış noktasını oluşturan toplam altı sondaj gerçekleşti-
rilmişti. Elimizdeki bilgiler dâhilinde, ortaya çıkartılan 
bina kalıntılarının küçük bir hamam yapısına ait olduğu-
nu söyleyebiliyoruz fakat Limyra’nın bir başka kamu 
hamamına mı yoksa belki de özel bir yapı kompleksinin 
bir parçası olan bir hamama mı ait olduğunu henüz 
kesin şekilde söyleyemiyoruz. Bugüne kadar açılan 
mekânlar, ortasında havuz bulunan ve iki kapıyla girile-
bilen bir avlunun çevresinde gruplanmaktadır. Açılan 
mekânlardan üçünde zemin altında ve duvar içinde ısıt-
ma sistemi yer alır. 2007 kazılarında yaptığımız İ.S. 3. yy. 
sonu 4. yy. başı tarihlemesi 2008 kazılarıyla teyit edilmiş 
görünüyor ve daha sonra yapı, olasılıkla 7. yy.’da geçir-
diği bir yeniden inşa evresiyle başka bir işlev kazanarak 
kullanıma devam etmiş olmalıdır. 

Bu yılki kazılar öncelikle yapı kompleksinin planı ve 
gelişimi üzerine daha fazla bilgi edinmemizi sağladı. 

The campaign of 2008 of the excavations in Limyra was 
carried out with the permission of the Ministry of Culture 
and Tourism from August 1st to September 22nd and was 
directed for the first time by M. Seyer after T. Marksteiner 
left the position.

Before we could start with the actual excavation work we 
had to deal with repair of defective equipment. The exca-
vation camp, on land around the so-called Ptolemaion 
and the embankments of the Roman period Colonnaded 
Street in the East City of Limyra were cleared of vegeta-
tion thus facilitating the visits to the site with a good view 
of the ancient and Byzantine remains. Abundance of 
spring water and rapidly growing plants have already 
endangered some buildings and thus, this clearing work 
should also be considered as restoration measures.

Excavations

Excavations under the direction of U. Schuh lasted from 
August 11th to September 12th and concentrated in the 
area to the west of the theater as was the case already in 
2007. In this area, a total of six soundings were dug 
already in 1995 and 1996 and these soundings consti-
tuted the starting point of the present excavations. At 
present with the information available at hand, these 
building remains clearly concern a small baths but we 
are not able to say whether they belong to another pub-
lic baths or to a larger, possibly private, building com-
plex. The rooms uncovered so far are grouped around a 
courtyard with a pool in the middle and accessed by two 
doorways. The dating of the building to the late 3rd – 
early 4th century A.D. inferred in the 2007 campaign 
seems to have been confirmed with the 2008 excava-
tions and possibly the building underwent a rebuilding in 
the 7th century, assuming a new function and remaining 
in use thereafter. 

This year’s campaign served above all to get more 
acquainted with the plan and expansion of the building 

Limyra Kazı ve Araştırmaları 2008

Excavations and Research at Limyra 2008
Martin SEYER – Ulrike SCHUH
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Dolayısıyla mevcut Q18-4 ve Q18-6 plan kare açmaları 
güneye doğru genişletilerek Q18-8, Q18-9 ve Q18-10 
alanlarında yeni çalışma başlatıldı (Res. 1-2). 2007 yılın-
da açılan ve hypokaust döşemine sahip üç odanın doğu-
sunda bir başka ısıtmalı oda daha açıldı (Q18-4 Doğu, 
Q18-8). Burada hypokaust sistemine ait payeler daha 
kötü korunmuş olup kimi yerlerde yalnızca harçtaki izle-
ri seçilebiliyor (Res. 3). Mekânın doğusundaki dolguda, 
yaklaşık 50 cm. kalınlığındaki zemin döşemine ait iki 
büyük blok ortaya çıkarıldı. Blokların üst yüzünde taş 
kaplama izleri seçiliyor ancak blokların kendileri tuğla 
ve harç katmanlarından oluşmakta. Bu mekânın doğu ve 
güney duvarları kısmen ortaya çıkarıldı. Birçok ipucu-
nun da işaret ettiği üzere bunlar yapının iç mekân ayrım 
duvarlarına değil de dış duvarlarına ait görünüyor ancak 
kesin ve doğru bir sonuç için kazıların sürdürülmesi 
gerekli. 

Mekânların tek tek işlevleri hakkında henüz bir şey söy-
leyemiyoruz ancak Q18-8’in doğu duvarında açığa 
çıkartılan yapının praefurniuma ait olması mümkündür 
(Res. 3). Isıtmalı Q18-4 Doğu ve Q18-4 mekânlarının 
caldarium ve tepidarium, Q18-6 mekânının ise frigidari-
um olması şimdilik önerilebilir. 

Kazı alanının güney kısmında ve olasılıkla yapı komp-
leksinin dışında kalan bir alanda, mevcut yürüme 
seviyesinin hemen altında çok sayıda yıkılmış sütun ve 
mimari parça açığa çıkartıldı; ancak farklı bir zaman 
dilimine ait bu unsurların yapı kompleksine ait olup 
olmadığı konusunda kesin bir bulgu bulunmamaktadır 
(Res. 4). Q18-6/-4 Güney açmasının güneybatı köşesin-
de, 2008 kazı alanının tam sınırında daha derin bir 
tabakada, bir sütunun ilginç şekilde devrildiği bir yerde, 
in situ halde bir depolama kabı ortaya çıkartıldı (Res. 5). 

complex. Therefore, already existing grid-square trenches 
Q18-4 and Q18-6 were extended southward and three 
new areas, namely Q18-8, Q18-9 and Q18-10, were 
exposed (Figs. 1-2). Another room with hypocaust sys-
tem (Q18-4 East, Q18-8) was exposed to the east of 
three rooms with hypocaust system uncovered in 2007. 
The hypocaust piers here are more poorly preserved and 
in some places only their marks in the mortar can be 
attested (Fig. 3). Two large blocks of floor construction 
were uncovered in the filling in the east part of the room. 
On top of these blocks are marks of now gone stone 
pavement and the blocks themselves comprise multiple 
layers of bricks and mortar. The east and south walls of 
this room were exposed only partially. Many indicators 
point to these being exteriors walls of the building rather 
than interior separator walls but we have to continue 
excavations in order to be able to speak decisively.

The functions of the rooms uncovered cannot be identi-
fied precisely yet but it is possible that the structure 
uncovered in the east wall of Q18-8 can be the prae-
furnium (Fig. 3). It can be tentatively proposed that 
rooms Q18-4 East and Q18-4 with heating system can 
be the caldarium and tepidarium while the room Q18-6 
can be the frigidarium.

Res. 1  Sondaj Q18, şematize plan
Fig. 1  Sounding Q18, schematized plan

Res. 2  Kazı alanının doğudan genel görünüşü 
Fig. 2  General view of the excavation area from the east

Res. 3  Hypocaust ve praefurnium’lu mekân
Fig. 3  Room with hypocaust and praefurnium
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Aynı alanda, kabın hemen kuzey tarafında, daha küçük 
taşlarla örülü ve daha eski bir yapıya ait olabilecek bir 
duvar ortaya çıkartıldı (Res. 6). Bu yapı da hamam yapısı 
ile aynı yönde uzanmaktadır ancak kazı alanının küçük-
lüğü sebebiyle tarihlemesi konusunda herhangi bir şey 
söyleyemiyoruz. Kazı alanının güney kesiminde, daha 
önceki yıllarda olduğu gibi, daha geç tarihli çok sayıda 
mezar açığa çıkartıldı.

Q18-9 numaralı kuzeydoğu plan kare açmasında, daha 
önceki yılarda açığa çıkartılan ikinci evreye ait kuzey-
güney yönlü duvar ile birleşen bir doğu-batı yönlü duvar 
açığa çıkartıldı ve dolayısıyla bu da 7. yy.’a atfedilmeli-
dir. Bu alanda taban seviyesine ulaşılamamıştır.

2008 yılının kazı alanı güneybatısında, Q18-10’da, batı 
duvarı kazı alanının sınırını oluşturan bir başka mekân 
daha ortaya çıkarıldı. Ancak bu mekânı, batı duvarı diğer 
duvarlardan farklı bir örgüye sahip olduğu için komplek-
sin birinci evresine tarihlemek pek olası görünmüyor.  
Bu mekânda daha sonraki evrelere ait taban izleri de 
ortaya çıkarıldı. Bulgulara göre, bu yapı kompleksinin, 
en azından geç evrede, kazı alanının şimdiki batı sınırın-
dan daha öteye uzandığı söylenebilir.

Many collapsed columns and architectural fragments 
were uncovered in the south of the excavation area and 
presumably outside the building complex, just below the 
walking level; however, it could not be ascertained 
whether or not these finds of different period actually 
belong to the building complex (Fig. 4). In the southwest 
corner of Q18-6/-4 extension trench, right on the border 
of the excavation area, in a deeper stratum, a storage 
vessel was uncovered intact where a column had fallen 
curiously (Fig. 5). In the same area, just to the north of 
the storage vessel, a wall of smaller stones, which may 
belong to an earlier structure, was uncovered (Fig. 6). 
This building extends in the same orientation as the baths 
complex but due to smallness of the exposed area we are 
not able to propose any clearer dating. In the south of 
the excavation area, as was done in previous campaigns, 
many graves of later date have been uncovered.

In the northeast grid-square trench Q18-9, a wall in the 
east-west direction, joins with the formerly uncovered 
north-south wall of the second phase; therefore, this wall 
can also be dated to the 7th century. In this area no 
ground level has been reached.

In Q18-10 in the southwest of this year’s excavation area, 
another room was uncovered whose west wall consti-
tutes the border of the excavation area. However, it is 
unlikely that this room can be assigned to the first phase 
because its west wall’s masonry differs itself from other 
walls. According to evidence, it may be suggested that 
the complex, at least in its later phase, extended beyond 
the present west border of the excavation area.

Small Finds

A total of 28 coins were uncovered in the 2008 cam-
paign and they are being studied by J. Gorecki. Most of 
these coins are dated to the Late Roman and Byzantine 

Res. 4  Bizans Dönemi’ne ait sütun başlığı
Fig. 4  Byzantine period capital

Res. 5  Depolama kabı parçaları
Fig. 5  Broken storage vessel

Res. 6  Q18-6/-4 Güney
Fig. 6  Q18-6/-4 South
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Küçük Buluntular

2008 kazı sezonunda toplam 28 adet sikke ele geçmiş 
olup bunlar J. Gorecki tarafından incelenmektedir. 
Çoğunluğu geç Roma ve Bizans dönemlerine tarihlenen 
sikkeler arasında Roma İmparatorluk dönemine tarihle-
nen birkaç örnek ve de Likya dynastı Trbbẽnimi (İ.Ö.yak. 
390-60) dönemine ait bir adet gümüş sikke bulunuyor. 
Yine kazılarda ele geçen çok sayıda seramik parçası da 
B. Marksteiner tarafından incelenmektedir. Seramik 
buluntuları büyük oranda günlük kullanım kaplarına, 
pişirme kaplarına ve de daha çok depolama kaplarına 
aittir (Res. 5).

Kazı sırasında ele geçen mimari parçalar da tıpkı çok 
sayıdaki küçük buluntular gibi hem fotoğraflama hem de 
çizim yoluyla belgelenmektedir.

Ptolemaion’da Mimari Tarih İncelemeleri

Limyra Aşağı Kentte yer alan Hellenistik Dönem’e ait 
yapının mimari parçalarının inceleme ve belgelenmesi 
uzunca bir süredir askıda idi, dolayısıyla öncelikle bitki 
temizliği yapılarak alanın ve malzemenin mevcut hali 
saptanmaya çalışılmıştır. Proje başkanı G. Stanzl tarafın-
dan sahada ve depoda bulunan mimari blokların sayısı 
yaklaşık 1100 adet olduğu tahmin edilmektedir. Zemin 
planlarının yanı sıra 35 ayrı kategoride eser içeren taş 
eser kataloğu da hazırlanmaya başlanmıştır. Rekonst-
rüksiyon önerisi için gereken çok sayıda parçanın 1:10 
veya 1:2 ölçeklerinde çizimi yapılmış ve sonraki kam-
panyalarda Ptolemaion’daki çalışmaların hızlandırılma-
sını sağlayacak kapsamlı bir iş programı yapılmıştır. 

Limyra Nekropolisindeki Çalışmalar

Çeşitli nekropolislerde korunan toplam 54 yazıt tekrar 
okunup değerlendirilmeye başlanmış ve fotoğraflanmış-
lardır (Res. 7); bir kısmı için çizim ve estampaj hazırlan-
mıştır. Likçe yazıtlı anıt mezarlar, disiplinler arası “Likçe 
Yazıtlı Anıtlar Projesi”nin birinci cildinde, arkeolojik, 
mimari tarih, tarih, epigrafik ve linguistik konulara eş 
ağırlık verilerek yayınlanmıştır.

period but a few come from the Roman Imperial period 
and one silver coin from the reign of the Lycian dynast 
Trbbẽnimi (ca. 390-60 B.C.). Numerous potshards again 
uncovered in the course of excavations are studied by B. 
Marksteiner. Potshards mostly belong to daily use wares, 
kitchen wares and more storage vessels (Fig. 5).

Architectural fragments uncovered in the course of exca-
vations are documented, like the numerous small finds, 
by photography and drawings.

Architectural Historical Studies on the Ptolemaion

Examination and documentation of the building blocks 
of the Ptolemaion, a Hellenistic podium in the Lower 
City of Limyra, had been interrupted for some consider-
able time; therefore, clearing of vegetation was done first 
in order to be able to obtain a clearer view of the present 
condition of the site and materials. A rough calculation 
by G. Stanzl, head of the project, shows that a total of 
about 1100 pieces are on site and in the storehouse. In 
addition to ground plans, preparation has begun on a 
catalogue of stone items, divided into 35 different cate-
gories. Drawings of architectural blocks needed for the 
reconstruction proposal were prepared in scale of 1:2 or 
1:10 and a comprehensive work program was devised 
for the future campaigns in order to speed up the work 
on the Ptolemaion.

Work in the Necropolis of Limyra

A total of 54 Lycian funerary inscriptions preserved in 
various necropoleis were submitted to a new reading 
and were also photographed (Fig. 7); copies and draw-
ings were prepared for some. The monumental tombs 
with Lycian inscriptions have been published in the first 
volume of the interdisciplinary project “Lycian Inscribed 
Monuments Project” covering archaeological, architec-
tural historical, historical, epigraphic and linguistic issues 
equally well.

Res. 7  Tebursseli’nin kaya mezarı: kabartma ve Likçe yazıt TL 104
Fig. 7  Rock tomb of Tebursseli: relief and Lycian inscription TL 104
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2008 yılı kazı sezonunda planlandığı gibi Piskoposluk  
İkametgâhı’nın batısındaki dolgu alanda, kilisenin ku - 
zeybatısındaki üç bölümlü D yapısının orta bölümünün 
dışında, kuzey mekânın dışında ve orta mekânın doğu-
sunda, batı avludaki E yapısı içinde, kuzey arkadın batı 
mekânın dışında, ayrıca kuzey arkadın K4 mekânı için-
de, doğuda podyum olarak adlandırdığımız alanda ve 
kilisenin güney holündeki mekânın üstünde temizlik 
çalışmaları yapılmıştır*.

Piskoposluk İkametgâhı’nın Batısındaki Alanda 
Yapılan Çalışmalar

Piskoposluk İkametgâhı’nın batısındaki alanda yedi 
açma bitirilmiş; yaklaşık 1.55 m. kottan 0.30 m. kota 
kadar toprak tabakası 10 cm. yüksekliğinde kaldırılmış-
tır. 1.30-1.20 m. kotlardaki kalın harç tabakası altında 
0.50-0.30 m. kotlarda yoğun olarak birinci yapı dönemi-
ne ait küçük buluntular ortaya çıkarılmıştır. Küçük 
buluntular arasında kırmızı astarlı ya da boyalı seramik-
ler, sırsız günlük kullanım kapları, cam, maden, kemik 
ve taş eserler dikkati çeker. Alanın kuzeybatısında önce-
ki yıl tespit ettiğimiz kuzey-güney yönündeki duvarın 
devamı ortaya çıkarılmıştır. Geçen yıl aynı alandaki in 

* T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi 
adına yürütülen kazı çalışmaları 15 Ağustos-13 Eylül 2008 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Vehbi Koç ve A.S. 
Onassis Vakıfları tarafından desteklenen mimari belgeleme 
çalışmaları Mim. C. Kabaoğlu ekibi, duvar resimlerini 
ko ruma ve onarım çalışmaları Ark. Rest. R. İşler tarafından 
yürütül müştür.

As was planned for the 2008 campaign, work was car-
ried out in the following places: the filled area to the 
west of the Episcopal Residence; outside the middle 
room of Structure D to the northwest of the church and 
outside its north room and east of the middle room; 
inside Structure E in the west courtyard; outside the 
western unit of the north arcade, as well as cleaning 
work in K4, on the podium in the east, and in the room 
in the south aisle of the church*. 

Work in the Filled Area to the West of the Episcopal 
Residence

Excavations of seven trenches in the area to the west of 
the Episcopal residence were completed; their levels 
were lowered from +1.55 m. down to +0.30 m. in layers 
of 10 cm. thickness. A thick layer of mortar at 1.30-
1.20 m. and underneath at 0.50-0.30 m. contained 
numerous small finds from the first building phase. Small 
finds include red slip or red painted wares, unglazed 
daily use wares, glass, metal, bone and stone objects. 
Extension of the north-south wall uncovered the year 
before was further uncovered in the northwest of the 
excavation area. Pithoi in situ uncovered the year before, 

* Excavations conducted on behalf of the Ministry of Culture 
and Tourism and Hacettepe University lasted from August 15 
to September 13, 2008. Architectural documentation work 
was carried out by architect C. Kabaoğlu’s team and restora-
tion and repair of wall paintings was carried out by archaeol-
ogist-restorer R. İşler with the support of Vehbi Koç Founda-
tion and A. S. Onassis Foundation.

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

Çalışmaları 2008

Excavations at the Church of St. Nicholas  
in Myra-Demre and the Conservation-Restoration  
and Documentation of the Wall Paintings in 2008

Semiha Yıldız ÖTÜKEN – Ebru Fatma FINDIK
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situ pithoslar, çeşitli mutfak kapları ve İmparator 
Nikephoras Phokas’a ait bir sikke, buradaki mekânların 
birinci yapı döneminde kullanıldığını belgeler. 

D Yapısının Dışındaki Çalışmalar

Kilisenin kuzeybatısındaki üç bölümlü D yapısının batı-
sındaki zemin döşemesini izlemek ve mimari verileri 
aydınlatmak amacı ile dört açma gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmada 2.95 m. kottaki alüvyon toprak ve moloz taş-
lar kaldırılmış; yaklaşık 1.70-1.30 m. kottan itibaren 
Ortaçağ buluntuları ile karşılaşılmıştır. Toprakla karışmış 
alüvyon içinde bulunan Kıbrıs üretimi Zeuxippus türevi 
yeşil sırlı bir kase yaklaşık 13. yy. ortalarına tarihlenir. 
0.35 m. kotta taş zemin döşemesi üzerinde yoğun olarak 
Ortaçağ’a ait sırlı ve sırsız seramik, cam, maden gibi 
küçük buluntular ele geçmiştir. 

D yapısının kuzeyindeki çalışmalarda ise önceki yıl 
bulunan doğu-batı yönündeki duvarın devamı ortaya 
çıkarılmıştır. Duvarda 0.66 m. kotta iki monolit blok taş 
arasında 0.61 m. kotta 1.57x0.40 m. ölçülerinde bir eşik 
taşı ikinci kullanımdır. Duvarın kuzeyinde 0.30 m. kotta 
kireç taşından iki blok parçanın eşik taşı olması muhte-
meldir. Duvarın dibinde inşa sırasında kullanıldığı düşü-
nülen demir kazma ile taşçı aleti olduğu sanılan demir 
bir keskinin benzeri önceki yıllarda E yapısı içinde de 

various kitchen wares and a coin of Emperor Nikephoros 
Phokas show that these rooms were in use during the 
first building phase. 

Work outside Structure D

Four trenches were dug in order to clarify the architec-
tural details and flooring of the western section of the 
three-sectioned Structure D located to the northwest of 
the church. The alluvial soil and rubble at 2.95 m. were 
removed and as of 1.70-1.30 m., medieval finds started 
to come out. A green glazed bowl, derived from 
Zeuxippus wares produced in Cyprus, found in soil 
mixed with alluvium is dated to the mid-13th century. 
Extensive finds on the stone flooring at 0.35 m. level 
included glazed and unglazed pottery, glass objects and 
metal objects.

The work to the north of structure D involving extension 
of the wall in the east-west direction, that had been pre-
viously uncovered, was exposed. At 0.66 m., there is in 
the wall a threshold block of 1.57x0.40 m. in second use 
placed between two monolithic blocks. Two limestone 
blocks at 0.30 m. to the north of the wall are possibly 
threshold blocks. An iron pickaxe thought to have been 
used in the course of construction and an iron chisel 
thought to be a stoneworker’s tool were found next to 
the wall; their parallels were formerly found in Structure 
E. In the trench, alluvial earth was removed at 1.70-
1.40 m., earth with brick and tile fragments was identi-
fied at 1.30-1.25 m., and a layer of lime and a layer of 
fire further beneath it were identified. Most of the finds 
belong to the first constructional phase and came mainly 
from 0.70-0.60 m. and 0.40-0.30 m. levels.

In the trench in the east of the middle section of Structure 
D, the level was lowered from 1.30 m. down to 0.90 m. 
and a masonry jar with a mouth diameter of 76.5 cm. 
was uncovered in its north. The jar was closed with a 
roughly chiseled flat stone at 1.05 m. level. The jar is 
probably plastered with the same pink colored mortar 
on the interior as that on its rim. Similar mortar is also 
observed on the walls of the myrtle crushing pool in the 
south of the trench and on the oval shaped storage pool 
adjoining the crushing pool on its south. Two similar 
masonry jars were uncovered in the previous campaigns 
– one at 1.55 m. level in the west section of structure B, 
and the other in the southern trenches of Structure C. 
The jar uncovered in 2008 was later concealed for the 
purpose of examining it during the exploration in 2009. 
The substance stored in this jar was probably processed 
in the crushing pool and then collected in the storage 
pool. At 1.10 m. there are two walls one in the north-
south direction and one in the east-west direction.

Çiz. 1  Güney Hol güney, plan (N. Karakaya, 2008)
Dwg. 1  South hall, plan (N. Karakaya, 2008)
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bulunmuştur. Açmada 1.70-1.40 m. kotta alüvyon top-
rak kaldırılmış, 1.30-1.25 kotlarında tuğla kiremit kırıklı 
toprak, altında kireç tabakası ve bir yanık tabaka tesbit 
edilmiştir. Buluntular ağırlıkla birinci yapı dönemine ait 
olup yoğun olarak 0.70-0.60 m. ve 0.40-0.30 m. kotları 
arasında ele geçmiştir. 

D yapısının orta bölümünün doğusundaki açmada 1.30 
m. kottan 0.90 m. kota inilmiş; kuzeyinde ağız çapı 76.5 
cm. olan örme bir küp ortaya çıkarılmıştır. Küpün ağzı 
1.05 m. kotta kaba murçlu düz bir taşla kapatılmıştır. 
Küp ağız kenarında olduğu gibi muhtemelen içte de 
pembe renkli harçla sıvalıdır. Benzer harç açmanın 
güneyindeki mür ezme havuzunun duvarlarında ve 
güneydeki ezme havuzana bitişik oval biçimli depolama 
havuzunda da görülür. Önceki yıllarda B yapısının batı 
bölümünde 1.55 m. kotta, ayrıca C yapısının güneyinde-
ki açmalarda benzer iki örme küp ortaya çıkarılmıştır. 
2008’de bulunan örme küp gelecek yıl açılmak üzere 
kapatılarak korumaya alınmıştır. Muhtemelen küpün 
içinde depolanan madde güneyindeki ezme havuzunda 
işlemden geçtikten sonra havuza bitişik oval biçimli 
depolama havuzunda biriktirilmektedir. Açmanın 1.10 
m. kotta kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda bir 
duvar yer alır.

Güney Holdeki Çalışmalar 

Kilisenin güneyindeki holde yapılan temizlik çalışmala-
rında geometrik kesitli zemin döşemeleri tesbit edilmiştir 
(Çiz. 1). 1.40-1.00 m. kotlar arasında alüvyon ve karışık 
toprak kaldırılmış; 1.30 -1.20 m. kotta yanık tabakası ile 
karşılaşılmış; 1.25 (GD), 1.20, 1.13 (GB) m. arasında 
değişen kotlarda levhalar görülmüştür. Mekânın duvarla-
rı üzerindeki toprak temizlenmiş; 1.08, 2.13, 2.40 m. 
kotta kuzey, 2.50 m. kotta batı, 1.03, 0.89 m. kotta doğu 
duvar ortaya çıkarılmıştır. Açmanın batısında kuzey 
bölümde, batı duvar boyunca ve açmanın doğusunda 
doğu duvar boyunca çalışılmış; 1.40-1.00 m. yüksekli-
ğindeki toprakta geç Roma Dönemi ve Ortaçağ’a ait 

Work in the South Hall 

Cleaning work in the hall in the south of the church 
brought to light flooring with geometric decoration 
(Dwg. 1). Alluvium and mixed earth was removed from 
1.40-1.00 m. level; a burnt layer was attested at 1.30-
1.20 m.; plaques were encountered at various levels 
such as 1.25 (southeast), 1.20 and 1.13 m. (southwest). 
Earth on walls was removed; the north wall was uncov-
ered at 1.08, 2.13, 2.40 m.; the west wall at 2.50 m.; 
and the east wall at 1.03 and 0.89 m. levels. Work was 
done at the north end of the area west of the trench, 
along the west wall, and along the east wall to the east 
of the trench; the layer of 1.40-1.00 m. contained Late 
Roman and medieval finds together with 19th-20th cen-
tury pottery, pipe bowls, glass and porcelain. It is under-
stood that late period objects fell down during the con-
struction of the 5.75 m. high extant wall.

Work to the south of and outside Unit K6  
of North Annex

A trench of 1.80x2.60 m. was dug to the south in order 
to identify the foundation level of the south wall of K6 
situated west of North Annex. Earth was removed from 
2.70-1.40 m.; between 1.40-0.40 m. there were pottery, 
glass, pipe bowls and porcelain finds of Late Roman, 
medieval and 19th-20th centuries. The 5-meter-tall retain-
ing wall bordering this room on the west and built in the 
19th century in order to gain the monument for tourism 
is considered the reason for such an assemblage of small 
finds.

Work in Unit K4 of North Annex

An annex of five units was built to the north of the 
church in the third constructional period. Its patron is 
thought to be Emperor Constantine IX Monomachos and 
Empress Zoe according to an inscription now under pro-
tection in the church. The second unit on the west side 

Çiz. 2  Kuzey arkada bulunan mozaik yer döşemesi (N. Karakaya, 2008)
Dwg. 2  Mosaic floor (N. Karakaya, 2008)
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buluntular yanında 19.-20. yy.’a ait seramik, lüle, cam, 
porselen gibi küçük buluntular ele geçmiştir. Günümüzde 
mevcut olan 5.75 m. yüksekliğindeki duvarın inşası sıra-
sında geç dönem buluntularının alta düştüğü anlaşılır. 

Kuzey Ek Yapının K6 Mekânı Dışında, Güneyde 
Yapılan Çalışmalar 

Kuzey ek yapının batısındaki K6 mekânının dışında, 
mekânın güney duvarının oturduğu kotu tespit etmek 
amacı ile güneyde 1.80x2.60 m. boyutlarında bir açma 
yapılmıştır. 2.70-1.40 m. kota kadar toprak kaldırılarak; 
yaklaşık 1.40-0.40 m. arası geç Roma, Ortaçağ ve 19.-
20. yy.’a ait seramik, cam, lüle ve porselen gibi küçük 
buluntuları içerir. Mekânı batıdan sınırlayan 19. yy.’da 
kiliseyi turizme açmak amacıyla inşa edilen beş metre 
yüksekliğindeki istinat duvarı bu alanda geç dönem 
buluntuların ele geçmesinin nedeni olarak görülür. 

Kuzey Ek Yapının K4 Mekânı İçinde Yapılan 
Çalışmalar 

Kilisesinin 3. yapı döneminde yapının kuzeyine beş 
bölümden oluşan bir ek yapı inşa edilmiştir. Ek yapının 
banisinin bugün kilisede koruma altına alınan bir kitabe-
ye göre İmparator Konstantin Monamakhos ve karısı Zoe 
olduğu sanılmaktadır. Bu yapının batıdaki ikinci bölümü 
K4 mekânı olarak adlandırılmıştır. 2008 de mekânın 
içindeki temizlik çalışmaları sırasında renkli taşlardan 
yapılmış geometrik motifli opus tessalatum tekniğinde 
yer döşemesi ortaya çıkarılmıştır (Çiz. 2). Geçen yıllarda 
aynı yapının K5 ve K6 mekânları ile K6 mekânının dışın-
da batıdaki K6/b1-b2 açmalarında bulunan yer döşeme-
sinin devamı olan mozaik örneklerle motif ve teknik 
açısından benzerdir. Bezemeler iç içe geçen kareler, dört 
sivri yapraklı çiçek ve mekik motifinden oluşur. 2008 de 
bulunan mozaiğin üstü diğerleri gibi kapatılarak koru-
maya alınmıştır. Kilisede in situ olarak ya da yapı kontek-
sinden ayrılmış biçimde bulunan opus tessalatum tekni-
ğindeki veriler 4.-5. yy.’larda inşa edilen birinci bazilika-
nın belgeleridir. 

E Yapısı İçinde Yapılan Çalışmalar

E yapısı olarak adlandırdığımız mekân, doğu-batı yönün-
de, tek nefli ve tonozlu, birbirinden takviye kemerlerle 
ayrılan altı bölümden oluşmaktadır. Kilisenin batı avlu-
sunu güneyden sınırlayan iki katlı yapının alt katında 
çalışmalara devam edilmiştir. 2008 yılında mekânın 5 ve 
6. bölümlerinde çalışılmaya devam edilmiş; yaklaşık 
0.75-0.85 m. kottan 0.40 kota kadar inilmiştir. 

of this building is named K4. Cleaning work inside this 
unit in 2008 brought to light a flooring of opus tessella-
tum of colored stones with geometric decoration (Dwg. 
2). The same type of mosaic with respect to technique 
and motif was attested previously in units K5 and K6 of 
the same building as well as in trenches K6/b1-b2 out-
side K6 to the west. The decorative composition com-
prises interlacing squares, flowers with four pointed 
petals and shuttle motifs. As was done with the former 
examples, this mosaic pavement was covered over as a 
protective measure. Data regarding opus tessellatum 
uncovered in situ or elsewhere in the church point to the 
first basilica built in the 4th-5th centuries A.D.

Work inside Structure E

Structure E comprises six units in a row, vaulted, in the 
east-west direction, and separated from each other with 
supporting arches. This two-story building borders the 
west courtyard of the church on the south and work 
continued in its lower floor. Work in units 5 and 6 con-
tinued in 2008 and ground level was lowered from  
0.75-0.85 m. down to 0.40 m.

Work on the Podium

The alluvium at 5.25 m. in the northeast corner of the 
podium located to the northeast of the church was 
removed; the wall built with large blocks behind the 
alluvium was thus seen to extend northward (Dwg. 3). 
The exposed part of the wall is 6.75 m. long and 0.82 m. 
wide. The wall rises maximum 1.20 m. and minimum 

Çiz. 3  Podyum, plan (N. Karakaya, 2008)
Dwg. 3  Podium, plan (N. Karakaya, 2008)
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Podyumda Yapılan Çalışmalar

Kilisenin kuzeydoğusunda yer alan podyumun kuzeydo-
ğu köşesinde yaklaşık 5.25 m. yükseklikteki alüvyon 
kaldırılmış; alüvyonun arkasında kalan büyük taş blok-
larla yapılmış duvarın kuzeye doğru devam ettiği anlaşıl-
mıştır (Çiz. 3). Duvarın ortaya çıkarılan bölümü 6.75 m. 
uzunluğunda; kalınlığı 0.82 m.’dir. Duvarın podyum 
zemininden en yüksek noktası 1.20 m., en alçak noktası 
0.55 m.’dir. Duvarın üst kotu 3.15 m., alt kotu 2.60 
m.’dir. Duvarın güney doğusunda da doğuya devam 
eden duvarlar olduğu belgelenmiştir. 2.93-2.00 m. kot 
arasında sırsız seramik, boyalı seramik, cam mozaik, 
maden ve opus sectile parçaları bulunmuştur. 

Küçük Buluntular

Bu yıl bulunan mimari plastik eserler içinde delikli 
levha, levha, pencere şebekesi, sütun, küçük sütun, 
templon payesi, kitabe, lento, friz, eşik taşı, konsol, yer 
döşemesi, kakma, kırık blok, opus tessalatum ve opus 
sectile parçası yer alır. Buluntular içinde aynı teknikte 
düğümlü motifler arasında çiçeklerle bezenmiş bir temp-
lon arşitravı dikkati çeker (Res. 1). Üç şeritli gevşek 
düğümlü motif ile bezemeli templon payesi; ayrıca pod-
yumda düğümler arasında sivri yapraklı rozet biçiminde 
çiçekler bulunan templon arşitravı ön yüzü sağlam ola-
rak ele geçmiştir. Yapının kuzey koridorunda bulunan 
İon impost tipindeki ünik başlık, ayrıca ön yüzünde haç 
kabartmalı Korinth tipi başlık, Attika tipi kaide, yanları 
yuvarlatılmış iki basık paye envanterlenmiştir. Küçük 
buluntular geç Roma - erken Hıristiyanlık dönemine ait 
günlük kullanım kaplarının yanı sıra ağırlıkla 6.-7. yy.’a 
tarihlendirilen kırmızı astarlı ve boyalı seramikler ile 
5.-6. yy.’lara tarihlenen Anadolu tipi kandilleri, Ortaçağ’a 
ait sırsız mutfak kapları ile sırlı masa üstü kaplarını kap-
samaktadır. Sırlı seramikler içinde boyalı slip tekniğin-
de Ege tipi kase (Res. 2), Zeuxippus türevleri olarak 

0.55 m. from the floor of the podium. The top level of the 
wall is 3.15 m. while its bottom level is 2.60 m. There are 
other walls to the southeast of this wall, extending east-
ward. Between 2.93 and 2.00 m. levels there were 
unglazed pottery, painted pottery, glass mosaic, metal 
objects and opus sectile pieces.

Small Finds

Architectural sculptures uncovered in this campaign 
include openwork plaque, plaque, window screen, col-
umn, small column, templon pier, inscription, lintel, 
frieze, threshold, console, flooring, inlay, broken blocks, 
opus tessellatum and opus sectile pieces. A templon 
architrave decorated with flowers within knotted motifs 
is worth noting (Fig. 1). A templon pier decorated with 
loose knots of three stripes, and the front side of a tem-
plon architrave decorated with rosette-like flower motifs 
with pointed leaves in between knots, found on the 
podium, were uncovered intact. A unique capital of 
Ionic-impost type uncovered in the north corridor of the 
building, a Corinthian capital with a cross motif in relief, 
an Attic base, two flat columns with rounded sides are 
registered in the inventory. Pottery finds include daily use 
wares from the Late Roman – Early Christian periods, red 
slip wares and painted wares of the 6th-7th centuries as 
well as Anatolian type oil lamps of the 5th-6th centuries 
and unglazed kitchen wares and glazed table wares of 
the Middle Ages. Glazed pottery finds include an Aegean 
ware type bowl in painted slip technique (Fig. 2), bowls 
of Cyprus production known as Zeuxippus derivatives, 
and Islamic pottery in underglaze technique. The glazed 
potteries are dated to the second half of the 11th century 
to mid-13th century. Two cruciform necklaces of soap-
stone were found on a skeleton in Tomb M-11 (Fig. 3). 
Underglaze painted and splash wares placed in the same 

Res. 1  Arşitrav parçası
Fig. 1  Architrave fragment

Res. 2  Ege tipi, boyalı slip tekniğinde kase
Fig. 2  Painted slip bowl of Aegean type
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adlandırılan Kıbrıs üretimi kaseler, ayrıca sır altı boyama 
tekniğinde İslam seramikleri bulunmaktadır. Sırlı sera-
mikler 11. yy.’ın ikinci yarısı ile 13. yy.’ın ortalarına 
kadar tarihlenirler. M-11 mezarında bir iskeletin üstünde 
sabun taşından yapılmış haç biçiminde iki kolye önemli 
buluntular arasındadır (Res. 3). İskeletin üzerindeki 
kolye ile birlikte aynı mezarda bulunan sır altı boyama 
ve sıçratma tekniğinde bezemeli sırlı seramikler mezarın 
tarihlendirilmesi için önemli verilerdir. Küçük buluntular 
içinde pencere camları, hacı şişeleri, çubuklu kandille-
rin (Res. 4) yanı sıra cam bilezik gibi süs eşyaları; ayrıca 
madenden kandil fitili, demirden yapılmış bir kazma ile 
taş işçiliğinde kullanıldığı sanılan bir keski, kandil askısı, 
bronz kap parçaları, levhalar, kolye ucu, uçlarından çivi 
ile monte edilerek kullanıldığı anlaşılan bronz bir haçın 
dört kolu ile çeşitli boyutlarda çiviler bulunur. Osmanlı 
Dönemi’ne ait Çanakkale üretimi seramikler, lüleler, 
cam eşyalar 19.-20. yy.’a tarihlendirilen Avrupa porse-
lenleri diğer buluntulardır.

Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onarım 
Çalışmaları

2008 yılında kilisenin iç narteks kubbe ve kemerlerinde-
ki duvar resimlerini sağlamlaştırma, temizleme, rötuşla-
ma çalışmaları 18 Ağustos-14 Aralık tarihleri arasında 
sürdürülmüştür. Bu çalışmalarda iç nartekste kubbenin 
doğu ve batı yarısında konsil sahneleri ile kemerlerin iç 
yüzeylerinde peygamber tasvirleri ortaya çıkarılmıştır. 

tomb provide important evidence for dating of the tomb. 
Small finds further include window glass, pilgrim’s bot-
tles, stemmed lamps (Fig. 4), accessories like glass brace-
lets, metal lamp wick, an iron pickaxe, a chisel thought 
to have been used by a stoneworker, lamp hanger, 
bronze vessel fragments, plaques, necklace pendants, 
four arms of a bronze cross understood to have been 
used by nailing on its ends, and nails of various sizes. 
Ottoman period Çanakkale potter, pipe bowls, glass 
objects and European porcelains of the 19th-20th centu-
ries are among other finds.

Documentation and Conservation-Repair Work  
of the Wall Paintings

Reinforcement, cleaning and retouching work on the 
wall paintings on the dome and arches of the inner nar-
thex continued from August 18th to December 14th. The 
council scenes on the east and west halves of the dome 
and the prophet figures on the inner sides of the arches 
in the inner narthex were revealed.

Res. 3  
M-11 mezarında bulunan 
sabun taşı kolye
Fig. 3  
Soapstone necklace 
pendant from tomb M-11

Res. 4   
Batı alanda bulunan çubuklu 

kandil örnekleri
Fig. 4   

Examples of stemmed lamps 
uncovered in the west
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2008 yılı çalışmalarının büyük kısmını bir önceki yılda 
olduğu gibi mimari rölövelerin hazırlanması oluşturmuş, 
arazide kısa zamanda verimli sonuç almamızı sağlayan 
3D lazer tarayıcı ile ölçüm çalışmaları sürdürülmüştür. 
Önceki yıllarda belgelenen küçük buluntularla ilgili 
depo çalışmalarına devam edilmiş; alanda gerçekleş
tirilen diğer çalışmalar aşağıda başlıklar halinde sunul
muştur*.

Dere Islah Çalışması

Olympos Antik Kenti’nin ana unsuru, kentin ortasından 
geçen ve kenti bir anlamda ikiye bölen Olympos (Akçay) 
Çayı’dır. Bu bölünme esas alınarak, kent kuzey ve güney 
olmak üzere iki bölüme ayrılır. Zaman içinde deprem ve 
sel gibi doğal afetler ile Olympos Çayı’nın yön değiştir
mesi, nehir yatağının alüvyon, yapı taşları ve bitki örtüsü 
ile dolmasına neden olmuştur. Ayrıca güney ve kuzey 
kentte kaynayan doğal su kaynaklarını nehire bağlayan 
kanalların tıkanması da kentte bir çok yapının temelleri
nin su ile dolmasına sebep olmuştur. Bu nedenle 2007 
yılı Kazı Sezonu’nda Kuzey Kent’te yer alan “Mozaikli 

* 2008 yılı Olympos ören yeri çalışmaları Anadolu Üniver
sitesi’nden Yrd.Doç.Dr. E. Uçkan, Dr. Z. Demirel Gökalp, 
Arş.Gör. M. Bursalı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Öğr.Gör. 
Y. Mergen, Anadolu Üniversitesinden Doktora Öğrencileri 
G. Öztaşkın, S. Evcim, Ş. Yıldırım, Sanat tarihçileri Z. Kaya, 
Sanat Tarihi lisans öğrencileri M. Boylu, S. Kılıç, M. Cihangir 
Uzun, Y. Sönmez, D. Cengiz, S. Çakmak, S. Sertel, O. Taş
hanlı, D. Yılmaz, A. Kolkan, BasınYayın öğrencisi E. Çelikel, 
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Doktora öğrencisi 
Ö. E. Öncü, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül
tesi öğrencisi F. Türkmen, Bakanlık Temsilcisi olarak Arkeo
log Ö. Kalın ve Uzman M. Tevfik Göktürk’ün katılımıyla 
10 Temmuz  15 Ağustos 2008 tarihleri arasında gerçekleşti
rilmiştir. Çalışma iznini veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, maddi 
destek sağlayan, Suna  İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü (AKMED) ve Ekol Mimarlık’a teşekkür 
ederiz.

Work at Olympos continued in 2008 and comprised 
mostly preparation of architectural relevés as in the pre-
ceding years, and work with 3D laser scanner, which 
facilitates productive results rapidly. Work on the former 
small finds now at the storehouse continued; work in the 
field is summarized below*.

River Control Work

The ancient city of Olympos is characterized by the 
Olympos (Akçay) River flowing through it and dividing it 
into two, namely as the north and southern sectors. 
Natural catastrophes such as earthquakes and floods 
caused the river in time to change its course and the 
riverbed was entirely filled with alluvium, building blocks 
and vegetation. Besides, the canals connecting many 
sources springing in various parts of the city were 
blocked in time and thus foundations of many buildings 
were filled with water. Therefore, soundings dug in the 
Building with Mosaics in South City and the Large Baths 
in the North City were closed off due to rising ground 
waters. Furthermore, many buildings in the South City 

* The team members of the 2008 campaign at Olympos were 
Asst. Prof. Dr. E. Uçkan, Dr. Z. Demirel Gökalp and research 
asst. M. Bursalı of Anadolu University; lecturer Y. Mergen of 
Dokuz Eylül University; doctoral students from Anadolu 
University G. Öztaşkın, S. Evcim and Ş. Yıldırım; art historian 
Z. Kaya; undergraduate art history students M. Boylu, 
S. Kılıç, M. Cihangir Uzun, Y. Sönmez, D. Cengiz, S. Çakmak, 
S. Sertel, O. Taşhanlı, D. Yılmaz and A. Kolkan; student of 
Press and Media E. Çelikel; doctoral student of Istanbul 
University Dept. of Archaeology Ö. E. Öncü; student of 
Dokuz Eylül University Fine Arts Dept. F. Türkmen; State 
representative archaeologist Ö. Kalın; and expert M. Tevfik 
Göktürk. The campaign lasted from July 10th to August 15th. 
We would like to express our thanks to the Ministry of 
Culture and Tourism General Directorate of Cultural Heritage 
and Museums for issuing the permission, and Suna & İnan 
Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED) and Ekol Mimarlık for their financial support. 

Olympos Kazısı 2008

Excavations at Olympos in 2008
B. Yelda OLCAY UÇKAN
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Yapı” ve Güney Kent’te yer alan “Büyük Hamam”da 
gerçekleştirilen sondajlar, kaynayan zemin suyu nede
niyle kapatılmıştır. Ayrıca 2008 yılı itibariyle özellikle 
Güney Kent’te yer alan yapı topluluklarının büyük bir 
çoğunluğu su ile dolma tehlikesi altındadır. Dolayısıyla 
2008 Kazı Sezonu çalışmaları zemin suyunun tahliye 
edilmesi amacını taşımaktadır.

Bu bağlamda öncelikle S78/VII’de (Plan 1) yer alan ve 
Olympos (Akçay) Çayı’na bağlanan derede temizlik 
çalışması yapılmıştır. Derede akış yönü bulamayan su, 
Güney Kent’teki yapılarının temelini doldurduğu için bu 
temizlik zorunlu olmuş, derenin akış yönünü etkileyen 
yerlerde taş ve bitki temizliği yönünde sürdürülmüştür. 
Çalışmalar sırasında S7/VII’de yer alan Şapel’in doğu
sunda dere içinde geç Roma Dönemi’ne tarihlenen bir 
yazıt ile S8/VII’de 19. yy.’a ait değirmen kanalı içinde 
Roma Dönemi’ne tarihlenen bir adet sikke ele geçmiştir. 

Sondaj ve Kazı Çalışmaları

2007 Aralık ve 2008 Ocak aylarında Orman Genel 
Müdürlüğü ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün izni 
ile kenti ikiye bölen Olympos (Akçay) Çayı içinde nehir 
yatağı ıslah çalışmasına temel oluşturacak bir bitki 
temizliği yapılmıştır. Bu çalışma sonrası nehrin yönünü 

are endangered with flooding; thus, work in 2008 aimed 
at draining the ground waters.

For this purpose we first did cleaning work at the creek 
in S7-8/VII (Plan 1) connecting to the River Olympos 
(Akçay). As the water could not find a way to flow, it 
filled the foundations of the buildings in the South City; 
thus it was mandatory to carry out such a cleaning work, 
and stones and vegetation blocking the flow of the water 
were removed. In the course of the cleaning work an 
inscription from the Late Roman period was found in the 
creek to the east of the chapel in S7/VII and a coin from 
the reign of Emperor Probus (AD 276-82) was found in 
the mill canal from the 19th century in S8/VII.

Soundings and Excavations

With the permissions of General Directorate of Forestry 
and General Directorate of National Parks, vegetation 
clearing was done to facilitate the control work at River 
Olympos; extensive filling was encountered in the course 
of this work. This filling halted the functioning of canals 
that connected the springs, particularly those in the 
South City, to the River Olympos. To accelerate the 
removal of this filling a conveyor belt was installed to the 
southeast of the building group in S5/XI (Fig. 1).

Plan 1  
Kent planı
Plan 1  
City plan



57

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

etkileyen yoğun dolgu malzemesi ile karşılaşılmıştır. 
Ayrıca bu dolgu, özellikle Güney Kent’te yer alan doğal 
su kaynaklarının nehre bağlanan kanallarını işlevsiz hale 
getirmiştir. Bu dolgu toprağın temizlenmesini hızlan
dırmak amacıyla S5/XI’de yer alan yapı topluluğunun 
Güneydoğusuna konveyör kurulmuştur (Res. 1).

S5/XI’ de yer alan yapı topluluğunun Güneydoğusunda 
alan temizliği yapılarak, nehir duvarı önünde kazı çalış
ması başlatılmıştır. Öncelikle açılan 1x2.50 m.’lik son
dajda yaklaşık 1.50 m. derinleşilmiş ve +4.68 kotunda 
doğubatı doğrultusunda devam eden bir duvar tespit 
edilmiştir. Bu sondaj sonrası nehir duvarı önünde 
1.50x10 m.’lik açmada derinleşme kararı alınmıştır. 
Nehir duvarı önünde +5.76 kotunda başlayan alan çalış
ması sonunda, +4.63 kotunda doğubatı doğrultusunda, 
mevcut olan nehir duvarının yaklaşık 35 cm. güneyinde 
açma boyunca devam eden bir duvar ortaya çıkarılmıştır 
(Res. 2). Malzemesi yoğun olarak harçlı dere taşı ve 
moloz bu duvar, nehir duvarı önünden güneye doğru, 
açma duvarı altına eğimli olarak devam etmektedir. 
Tespit edilen bu duvarın, mevcut nehir duvarının önün
de bir dalgakıran işlevi gördüğü düşünülebilir. 

Kazı çalışmalarında ilk inilen 50 cm.’lik erozyonal taba
kada, Roma ve Bizans dönemlerine tarihlenen seramik 
parçaları, Roma Dönemi’ne tarihlenen iki cam parçası, 
dört adet fresko parçası, bir miktar tessera ve harçlı 
mozaik, erken Bizans Dönemi’ne tarihlenen altı adet 
levha parçası (Res. 3) ele geçmiştir. Daha sonra inilen 
ikinci 15 cm.’lik seviyede sel tabakası, üçüncü 41 cm.’lik 
seviyede erozyonal dolgu tabaka, dördüncü 15 cm.’lik 
seviyede yine bir sel tabakası yer almaktadır. Son ve 
beşinci 10 cm.’lik seviyede dere yatağı ile ilişkili olarak 

The area to the southeast of the building group in S5/XI 
was cleaned and excavations were started before the 
river wall. The first trench of 1.00x2.50 m. was dug down 
about 1.50 m., and at +4.68 m. level a wall extending in 
the east-west direction was encountered. Following this 
sounding, it was decided to dig further down in a trench 
of 1x10 m. before the river wall. Fieldwork before the 
river wall started at +5.76 m. level; at +4.63 m. a wall 
was uncovered extending 35 cm. south of the present 
river wall along the trench’s length (Fig. 2). Built mainly 
of rubble and mortared creek stones, this wall extends 
southward from before the river wall into the trench pro-
file with a slope. This wall may be considered a wave 
breaker in front of the present river wall.

In the first 50 cm. thick erosion layer that had been 
removed in the excavations, finds included potshards of 
the Roman and Byzantine periods, two glass fragments 
of the Roman period, four fresco fragments, some tesser-
ae and mortared mosaic, and six plaque fragments from 
the Byzantine period (Fig. 3). Next was a flood layer 15 
cm. thick; the third layer of 41 cm. thickness was again 
a layer of erosion filling; and the fourth was a flood layer 
of 15 cm. thickness. The fifth and last layer contained 
creek stones related with the river bed. Thus, no cultural 
strata have been attested. The filling contained no finds 
other than mortared stones and rubble; only at +4.63 m. 
level a coin from the Late Roman Imperial period was 
found.

Research on the Roman architecture at Olympos

Research on identifying the Roman period architecture 
of Olympos continued in 2008 on the theater area and 

Res. 1  Konveyor ile çalışma
Fig. 1  Working with conveyor belt

Res. 2   
S5/XI Yapı 
topluluğunun 
güneydoğusu
Fig. 2   
Southeast of the 
building group in 
S5/XI
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dere taşlarına rastlanmıştır. Dolayısıyla herhangi bir kül
tür katmanı yoktur. Dolgu içinde nehir duvarından düş
tüğü anlaşılan harçlı taş ve moloz dolgu dışında herhan
gi bir buluntuya rastlanmamıştır. Ancak +4.63 kotunda 
geç Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen bir adet 
sikke ele geçmiştir.

Olympos Antik Kenti Roma Mimarisi Araştırmaları 

Olympos antik kentinin Roma Dönemi mimarisini anla
maya yönelik çalışmalar, 2008 sezonunda tiyatro alanı 
ve güneykuzey kentlerini birbirine bağlayan antik köp
rüye ait ayak kalıntısında sürdürülmüştür. Köprünün 
yapımında kullanılmış olan devşirme blokların benzerle
rini saptamaya yönelik, kent genelinde yüzey buluntula
rının takibi şeklinde devam ettirilen çalışmalar Liman 
Bazilikası alanında yoğunlaşmıştır. 

a. Tiyatro mimarisi araştırmaları

Olympos Tiyatrosu mimarisine ait araştırmalar, genel 
olarak sayısal verilerin tespitine yöneliktir. Özellikle 
cavea bölümündeki mimari detayları anlamak üzere 
ölçümler yapılmıştır. Cavea hattının nispeten daha sağ
lam korunmuş olduğu batı kanadından elde edilen sayı
sal veriler, oransal sağlamalarının yapılması amacıyla 
doğu kanatta korunmuş bölümdeki cavea hattıyla karşı
laştırılmıştır. Bazı bölümlerde zor izlenebilmesine karşın 
krepis sıralarına ait hatlar tespit edilmiştir. 

Güney Kent surlarının batıda yer alan bölümü, güneye 
kıvrılarak bir yamaç üzerinde yükselmeye başlar. 
Olympos tiyatrosu, bu yamacın kuzey eteklerine inşa 
edilmiştir. Sahne binasının üzerindeki yoğun bitki örtüsü 
nedeniyle Antik Dönem’deki kadar net olmasa da, cave
adan görülen Kuzey Kent’in arkasında yükselen tepelerin 
oluşturduğu panaromik görüntü, bu alanın seçilmesinde 
kuşkusuz önemli bir unsurdur. Tiyatronun konumuyla 
ilgili bir diğer önemli özellik, caveanın kuzeye dönük 
olmasıdır. Bu seçim, gün içinde düzenlenen gösterilerde 
izleyicinin güneşle direkt karşılaşmamasını ve dolayısıy
la görüşünün hiçbir zaman bozulmamasını sağla
maktadır. 

Tiyatronun plan bakımından Roma Dönemi tiyatroları
nın mimari formlarını izlediği anlaşılmaktadır. Yarım 
daire planda, krepis sıralarının 8 tane oluşu, Vitruvius’un 
önerdiği Roma tiyatrosu oranlarının kullanılmış olduğu
nu göstermektedir. Yüzeyde görülen mimari parçaların
dan tiyatronun tümüyle kireç taşından inşa edildiği 
anlaşılmaktadır. 

Orkestranın doğu kesiminde, yaklaşık 1.5 m. çapında 
yuvarlak bir ocak vardır. Kuru taşlarla gelişigüzel örül

the pier remains of the ancient bridge that once con-
nected the south and north parts of the city. Looking for 
blocks resembling the reused materials in the construc-
tion of the bridge, we followed the surface evidence and 
concentrated in the area around the Harbour Basilica.

a. Research on the architecture of the theater

Research on the architecture of the theater at Olympos 
mainly focused on identification of digital data. 
Particularly measurements were made at the cavea for 
identifying the architectural details there. Digital data 
obtained from the western wing of the cavea, which is 
relatively better preserved, were compared with those 
obtained from the preserved part of the eastern wing in 
order to determine the proportions. Traces of crepis were 
also identified, although with difficulty in some parts.

The western part of the south city walls turn south and 
start rising on a hillside. The theater of Olympos was built 
on the skirts of this slope. Although not clearly visible 
due to dense vegetation covering the stage building as it 
used to be in ancient times, the beautiful panorama of 
the hills rising behind the North City must certainly have 
been an important factor in the selection of this point o 
build the theater. Another important aspect of the theat-
er’s location is that its cavea faces north; this was done 
in order to prevent the spectators from facing direct sun-
light during the daytime, thus assuring a good view of the 
stage. 

The theater’s layout follows the architectural forms of 
Roman period theaters. Eight crepis in semi-circular 
shape indicate that Vitruvius’s proposal for Roman theat-
ers was employed. Architectural pieces seen on the sur-
face indicate that the theater was built entirely of lime-
stone.

In the east section of the orchestra, there is a round  
kiln about 1.5 m. in diameter. Its walls built carelessly 
with stone but without mortar bear traces of high 

Res. 3 
Mimari plastik 
buluntular
Fig. 3   
Finds of 
architectural 
sculpture

10
 c

m



59

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

müş duvarlarında yüksek ısıya maruz kaldığını gösteren 
erimelere göre bu bir kireç ocağıdır ve tiyatronun büyük 
oranda tahrip olması bununla ilişkilendirilebilir. 

b. Köprü ayağında yürütülen çalışmalar 

Temizlik çalışması sonrası temel seviyesinin üzerinde 
izlenmekte olan profilli blokların köprü ayağının inşasın
da devşirme olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Roma köp
rüsü olarak nitelenen yapıya ait taşıyıcı ayaklardan birine 
ait kalıntılar en az iki farklı yapı evresi içermektedir. 
Bunlardan ilki, çay yatağında, düzgün kesilmiş orta 
büyüklükteki bloklarla oluşturulmuş temel seviyesi ola
rak tanımlanabilir. Bloklar arasındaki derz hatlarının 
birbirine uygun düzlemler takip etmesi amacıyla yer yer 
oldukça kalın uygulanmış Horasan harcı görülmektedir. 
Bloklar üst ve yan yüzeylerinden kenetlerle de birbirine 
bağlanmıştır. Çayın akış yönü olan batı kesimi, suyun 
çarpma şiddetini azaltmak amacıyla üçgen planlı sivri 
bir hat şeklinde düzenlenmiştir (Res. 4). 

Köprü ayağının mevcut halinde büyük oranda devşirme 
bloklarla inşa edilmiş olması bir onarım evresiyle ilişkili 
olmalıdır. Olasılıkla Roma İmparatorluk Dönemi’nde 
inşa edilmiş ilk köprünün temel seviyesine kadar her
hangi bir doğa olayı sonucunda yıkıldığı ve kuzeygüney 
kenti birbirine bağlayan ana ulaşım hattı olmasından 
dolayı, olasılıkla aynı doğa olayı sonucunda tahrip 
olmuş kentteki diğer yapı veya yapıların mimari blokları 
kullanılmak suretiyle hızlı şekilde tekrar inşa edildiği 
söylenebilir (Çiz. 1). 

c. Köprü ayağındaki devşirme kullanıma sahip 
arşitrav bloklarının kent içindeki benzerlerinin  
tespitiyle ilgili çalışmalar 

2008 yılı çalışmalarımızın son bölümünü köprü ayağın
da bulunarak ölçüm ve çizim çalışmaları yapılan devşir
me blokların, özellikle kent içerisindeki benzer örnekle
rinin tespitiyle ilgili çalışmalar oluşturmuştur. Bunun 
temel iki nedeni, hem kent mimari dokusunun anlaşıl
masında, hem de köprünün onarım döneminin saptan
masında veri sağlayacağı düşüncesidir. 

Devşirme blokların büyük bölümünü oluşturan üç fasci
alı ve üst bölümünde üçgen profilli arşitravların (Çiz. 1), 
ölçü ve profil olarak yakın benzerleri Liman Bazilikası 
içerisinde tespit edilmiştir (Çiz. 2). Çoğunlukla yapının 
kuzeybatısında kümelenmiş olarak görülen bloklar, bu 
alandaki mimari düzenlemede ikinci kez kullanılmış 
olmalıdır. 

Bu çalışmanın kuşkusuz en önemli sonuçlarından biri, 
Olympos’ta kuzey ve güney kentleri birbirine bağlayan 

temperatures and heat and thus, it is understood that  
this was a lime kiln and the destruction of the theater 
can be linked to this kiln to a great extent.

b. Work at the bridge pier

Following the clearing work, it was seen that the blocks 
with profile observed above the foundations were used 
as spoils. Remains of one pier of this construction identi-
fied as a Roman period bridge display at least two con-
struction phases. The first phase can be defined as the 
foundation built with medium size cut blocks in the river 
bed. The Khurasan mortar layer between the rows of 
blocks is very thick at places in order to obtain an even 
level. Blocks are connected with each other on the top 
and sides using clamps. The west side of the bridge 
where the river hits first as it flows through is designed 
triangularly in order to decrease the impact of the  
flow (Fig. 4).

In the second case, the pier was built mainly with reused 
blocks and this must be related with a repair phase. It is 
possible to suggest that the first bridge built in the 
Roman Imperial period was destroyed down to its foun-
dations by a natural event and as it was the main route 
connecting the south and north parts of the city it was 
rapidly rebuilt using blocks from other buildings possibly 
destroyed by the same natural event (Dwg. 1).

c. Identification of similar architrave blocks in the 
city with those reused in the bridge

The last part of our work in 2008 comprised identifica-
tion of blocks in the city similar to the blocks reused  
in the bridge and documented with drawings to scale. 
This was done because we are of the opinion that they 
will provide data for the understanding of the urban 

Res. 4  Köprü ayağı kuzey cephe
Fig. 4  North side of the bridge pier
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köprünün, günümüzde görülen ayağının büyük oranda 
onarım görmüş olması nedeniyle, Hellenistik veya Roma  
İmparatorluk dönemlerine ait olmadığının kesinlik ka 
 zanmasıdır. Bir diğer önemli sonuç ise, Liman Bazilikası 
alanının, Hıristiyanlık Dönemi öncesinde bir yapılanma
ya sahip olduğunun öngörülmesidir. Daha önce de vur
gulandığı gibi, bu alanda yapılacak kazı çalışmaları 
kentin Roma İmparatorluk Dönemi mimari yapılanma
sıyla ilişkili sonuçlar sağlayacaktır.

architectural pattern and for identification of the bridge’s 
repair time.

Most of the reused blocks are architraves with three fas-
ciae and triangular profiles on top (Dwg. 1) and their 
close parallels are found in the Harbour Basilica (Dwg. 
2). These blocks are seen to have formed groups in the 
northwest of the building must have been used a second 
time in the architectural arrangement here.

One of the most important results of this work is that the 
extant pier of the bridge connecting the north and south 
parts of the city was heavily repaired, thus it is certain 
that the bridge does not belong to the Hellenistic or 
Roman Imperial periods. Another important result is that 
the area of the Harbour Basilica had constructions 
before the Christian period. As underlined before, exca-
vations to be carried out here will bring to light evidence 
regarding the Roman Imperial period architecture of 
the city.

Çiz. 1  Köprü ayağındaki bloklar
Dwg. 1  Blocks in the bridge pier

Çiz. 2  Liman Bazilikası bloklar
Dwg. 2  Harbour basilica, blocks
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2008 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-
09.10.2008 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir*. 

Akropolis

2008 yılında Almanya Giessen Iustus Liebig Üniver-
sitesi’nden, Prof. Dr. W. Martini başkanlığındaki ekip ile 
ortaklaşa olarak Perge’nin akropolisinde yürütülen araş-
tırmalar Kalkolitik Çağ ya da Erken Bronz Çağı’ndan iti-
baren Erken Demir Çağı’na kadar kesintisiz stratigrafi 
için gerekli malzemenin elde edilmesine uygun olduğu 
tahmin edilen iki alanın detaylı bir şekilde araştırılması 
hedeflenmiştir (H. Abbasoğlu – W. Martini, “Perge 
Akropolisinde 1994 Yılında Yapılan Çalışmalar”, 17. 
KST-II, 1996, 121-7; “Perge Akropolisinde 1995 Yılında 
Yapılan Çalışmalar”, 18. KST-II, 1997, 51-9; “Perge 
Akropolisinde 1996 Yılında Yapılan Çalışmalar”, 19. 
KST-II, 1998, 93-105; “Perge Akropolisinde 1997 Yılında 
Yapılan Çalışmalar”, 20. KST-II, 1999, 179-94; W. 
Martini, “Perge in vorrömischer Zeit. Untersuchungen 
auf der Akropolis 1994-1995”, Çağlar Boyunca 
Anadolu’da Konut Sempozyumu, 5-7 Haziran 1996, 
1999, 303-10; H. Abbasoğlu – W. Martini (eds.), Die 
Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, 
Band 1, 2003; W. Martini, “Akkulturationsgeschichtliche 
Forschungen auf der Akropolis von Perge”, Gießener 
Universitätsblätter 36, 2003, 13-25). Ayrıca, kazılmış 
topraktan ya da tabakalardan ele geçen ve radyo karbon 
yöntemiyle tarihlendirilen organik madde kalıntılarının 
karşılaştırılmasıyla belirli bir kronoloji oluşturulması da 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda Bronz Çağı’ndan Demir 
Çağı’na geçiş evresi özel bir önem taşımaktadır. 

* Kazımız, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra DÖSİMM ve İstan-
bul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Yürütücü 
Sekreterliği tarafından parasal yönden desteklenmiştir. Ayrıca 
Türk Tarih Kurumu, Vehbi Koç Vakfı Suna - İnan Kıraç Akde-
niz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) ve Kültür 
Bilincini Geliştirme Vakfı’nın sembolik katkıları olmuştur. 
Tüm bu kurum ve yetkililerine teşekkürlerimi sunarım.

Excavations and repair work at Perge in 2008 were car-
ried out from July 25th to October 9th by the Center for 
Archaeological Research in Antalya Region with the per-
mission issued by the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums*.

The Acropolis

In 2008, work at the acropolis was carried out in 
collaboration with Prof. Dr. W. Martini of Gießen Iustus 
Liebig University, Germany, and it was aimed at exploring 
in detail two areas that were foreseen to provide us with 
uninterrupted stratigraphic materials from Chalcolithic 
or Early Bronze Age through Early Iron Age (see H. 
Abbasoğlu – W. Martini, “Perge Akropolisinde 1994 
Yılında Yapılan Çalışmalar”, 17. KST-II, 1996, 121-7; 
“Perge Akropolisinde 1995 Yılında Yapılan Çalışmalar”, 
18. KST-II, 1997, 51-9; “Perge Akropolisinde 1996 
Yılında Yapılan Çalışmalar”, 19. KST-II, 1998, 93-105; 
“Perge Akropolisinde 1997 Yılında Yapılan Çalışmalar”, 
20. KST-II, 1999, 179-94; W. Martini, “Perge in 
vorrömischer Zeit. Untersuchungen auf der Akropolis 
1994-1995”, Çağlar Boyunca Anadolu’da Konut 
Sempozyumu, 5-7 Haziran 1996, 1999, 303-10; H. 
Abbasoğlu – W. Martini (eds.), Die Akropolis von Perge: 
Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, 2003; W. 
Martini, “Akkulturationsgeschichtliche Forschungen auf 
der Akropolis von Perge”, Gießener Universitätsblätter 
36, 2003, 13-25). Besides, it was foreseen to establish  
a chronology through comparison of organic material 
residues obtained from excavated areas and dated  
with the radiocarbon method. In this context, the 
transition from Bronze Age to Iron Age is of special 
importance.

* Our excavation was financed by General Directorate of Cul-
tural Heritage and Museums of the Ministry of Culture and 
Tourism, DÖSİMM and the Istanbul University Administrative 
Secretariat for Scientific Research. In addition, the Turkish 
Historical Society, Vehbi Koç Foundation Suna & İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED) 
and the Cultural Awareness Foundation contributed, though 
at a symbolic level. I would like to express my gratitude to all 
these institutions and their directors.

Perge 2008
Haluk ABBASOĞLU
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2001, 2003 ve 2004 yılı kazılarında araştırılan, “Alan 
1’’in doğusunda ve tıpkı bunun gibi 45.00 m. güneydo-
ğuda, akropolisin Doğu Tepesi’nin eteğinde yer alan 
‘Alan 3’te Bizans Dönemi’nden Klasik Dönem’e kadar 
olan tabakalar genellikle çok tahrip görmüştür. Bu tahrip 
görmüş tabakaların altında yüksekliği 1.20 m.’yi bulan, 
son derece önemli Bronz ve Demir Çağı tabakalarının 
bulunduğu saptanmıştır. Doğuda 1/94 numaralı açmada 
Geç Bronz Çağı’ndan bir yapı bulunmaktadır. Uzun  
süre kullanıldığı anlaşılan bu yapının iç kesiminde Geç 
Myken (SH IIIc) Çağı’ndan İ.Ö. 7. yy.’a kadar tarihlenen 
keramik buluntuları ele geçmiştir. Bu yerleşimin en altın-
daki taş sırası Kalkolitik Dönem tabakasına kadar uzan-
maktadır.

Anakayanın hemen üzerindeki tipik kırmızı-kahverengi 
tabakada, ezilmiş pişmiş toprak bir kabın içerisinde, bir 
çocuk mezarı tüm olarak ele geçmiştir. İlk izlenimlere 
göre stratigrafik bakımdan mezar Kalkolitik Dönem’e 
tarihlenmektedir. Söz konusu çocuğun 3 yaşında olduğu 
belirlenmiştir. Ölüm nedeni tespit edilememiştir.

“Alan 1”dekilere benzer problemler, İ.Ö. 5.-4. yy.’da 
yapılmış olan masif duvar yapısının yer aldığı “Alan 3’’te 
de karşımıza çıkmıştır. Bu alanda yapılan kazılarda  
İ.Ö. 5.-4. yy. temel yapısı altında Erken Demir Çağı tah-
ribat tabakası ve Geç Bronz Çağı’ndan kiremit katkılı 
taban sıvası ortaya çıkarılmıştır. Geç Bronz Çağı tabanı-
nın altındaki dolguda Kıbrıs’tan ithal IIIc tipinde Myken 
keramiği bulunmuştur. 

Bu alanın doğu yarısında, büyük kısmı ele geçen tabanın 
genişliğinin (1.75 m.) hemen hemen tamamı pişmiş 
toprak bir ocak-sunak tarafından kaplanmıştır (Res. 1). 
Ocak-sunağın sadece yarısı açığa çıkarılabilmiştir. 
Anadolu için hiç alışık olmadığımız bu ocak aynı 

To the east of “Field 1”, which was explored in 2001, 
2003 and 2004, and in “Field 3” located at the skirt of 
the east hill of the acropolis, 45 m. southeast of Field 1, 
the strata from the Byzantine period down to the 
Classical period were heavily damaged. It was identified 
that beneath these heavily damaged strata there were 
strata of the Bronze and Iron ages reaching a thickness 
of 1.20 m. In trench 1/94, in the east, is a structure from 
the Late Bronze Age. Understood to have stayed in use 
for a long period, this building contained potshards dat-
ing from the Late Mycenaean (SH IIIc) to the 7th century 
B.C. The bottom row of stone of this settlement goes 
back to the Chalcolithic stratum.

In the typical red-brown layer right on the bedrock was 
a whole child burial uncovered inside a crushed terra-
cotta vessel. At first look, based on the stratigraphic data, 
this burial is dated to the Chalcolithic period. This child 
was identified to have died at age three due to unknown 
reasons.

Problems similar to those in Field 1 were also encoun-
tered in Field 3 which contains the massive wall from the 
5th-4th century B.C. Excavations here brought to light a 
destruction layer of the Early Iron Age and a chamotte 
tempered floor plaster from the Late Bronze Age (LBA) 
beneath the foundation wall of the 5th-4th century B.C. In 
the filling beneath the LBA floor there was Mycenaean 
pottery of IIIc type imported from Cyprus.

In the east half of this field, almost the entire floor 
(1.75 m. wide), of which the majority has been uncov-
ered, was occupied by a hearth-altar (Fig. 1). Only half 
of the hearth-altar has been exposed. Very unusual for 
Anatolia, this hearth is also equipped with two vessels/
basins possibly for liquid libations.

Res. 1  Akropolis. Ocak-sunak
Fig. 1  Acropolis, hearth-altar

Res. 2  Sütunlu Cadde. Geç Bizans Dönemi kilisesi
Fig. 2  Colonnaded Street, Late Byzantine period church
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zamanda muhtemelen sıvı sunuları için düşünülmüş 
olan iki adet kap/tekneye de sahiptir. 

Ocağın en yakın paralellerini Myken Sarayları’nda gör-
mekteyiz. Bu örneklerin yuvarlak ocaklarının ölçüleri 
1.88 ve 4.00 m. arasında değişmektedir ki, bunlar Perge 
Akropolisi ‘Alan 3’te bulunmuş olandan belirgin şekilde 
büyüktür. Ayrıca bu ocak tipinin sadece saraylarla sınırlı 
kalması ve saraylardaki örneklerin sıvı sunu için düşü-
nülmüş olan teknelere sahip olmaması, ocağın Ege - 
Myken kültürüyle ilişkilendirilebileceği doğrultusundaki 
varsayımları da çürütmektedir. Bütün Anadolu’da seçkin-
ler sınıfına mensup kişilere ait yapıların içerisinde büyük 
ocakların bulunması bunun bir Anadolu geleneği oldu-
ğunu düşündürmektedir. Bununla birlikte Anadolu’dan 
yuvarlak ocaklı ve libasyon düzeneği bulunan bir diğer 
örnek henüz bilinmemektedir. Ocağın büyüklüğü ve 
içinde bulunduğu alanın özenli hazırlanmış olması 
nedeniyle ait olduğu yapının Geç Bronz Çağı’nda bölge-
deki seçkinler sınıfına mensup bir kişi için yapıldığı 
tahmin edilebilir. Bu doğrultuda düşündüğümüz takdir-
de -Boğazköy Tabletleri’nin bildirdiği gibi- Perge’nin 
Geç Bronz Çağı’nda önemli bir kent olduğunu arkeolo-
jik verilerle kanıtlamış oluyoruz. Ayrıca Perge’nin Parha 
olarak tanımlanması da böylece kuvvet kazanmaktadır. 
Bu nedenlerle önümüzdeki bir ya da iki kazı döneminde 
daha, ocağın ait olduğu yapı ile ilgili araştırmalarımızın 
devam etmesi planlanmaktadır.

Sütunlu Cadde 

2008 yılı Perge Sütunlu Cadde kazı çalışmaları, Bizans 
Dönemi’nde, caddenin batısındaki trafiği engelleyecek 
ve su kanalını kesecek şekilde inşa edilmiş olan Küçük 
Kilisenin batısından başlayarak, kuzeye doğru ilerle-
miştir (Res. 2). Kuzey-güney ve doğu-batı doğrultulu 
sütunlu caddelerin kesiştiği kavşağın (O) batı bölümü de 
açılarak buranın düzenlenişi ve evreleri saptanmaya 
çalışılmıştır. 

Caddenin bu kısmında sürdürülen çalışmalar esnasında, 
yükseltilmiş tabanın üzerinde iki yazıtlı blok, anıtsal bir 
mermer plinthos ile birlikte bulunmuştur. Bunlardan 
yazıtlı sunak kireçtaşından yapılmıştır. Sunağın altı satır-
lık eski Yunanca yazıtından Asklepios Epekoos’a adandı-
ğı anlaşılmaktadır. Diğer yazıt ise bir küçük bir arşitrav 
(?) bloğu üzerinde yer almaktadır (Ja.08.59). Eğer bu 
arkhitrav buraya başka yerden getirilmemişse, yakınlarda 
Artemis ve Demos’a birlikte adanmış, işlevi şimdilik 
belirsiz küçük bir yapı ya da yapı içinde küçük bir bölüm 
aranmalıdır. 

The closest parallels to this hearth are seen in the 
Mycenaean palaces, where the round hearths measure 
between 1.88 m. and 4.00 m. in diameter; thus they are 
much bigger than the examples at Field 3 of the Pergean 
Acropolis. However, the fact that this hearth type is lim-
ited to only palaces and that the examples at the palaces 
are not equipped with libation basins disprove the 
hypotheses to link this hearth with the Aegean-
Mycenaean culture. On the other hand, the fact that 
only the structures owned by the elite in entire Anatolia 
contain large hearths suggests that this was an Anatolian 
tradition. Yet, there is no other known example of a 
round hearth equipped with a libation basin in Anatolia. 
The size of this hearth and the careful state of the area it 
is contained in bring to mind that the building was built 
for somebody from the regional elite in the LBA. When 
we think in this direction, as stated by the tablets from 
Boğazköy, then we happen to prove through archaeo-
logical evidence that Perge was an important city in the 
LBA. Besides, identification of Perge as Parha is thus fur-
ther supported. Thus, we plan to continue our explora-
tion in the building containing this hearth for one or two 
more campaigns.

Colonnaded Street

Excavations at Colonnaded Street in 2008 started from 
the west of the Small Church, which was built on the 
west part of the street blocking the traffic there and 
blocking the water canal in the Byzantine period, and 
progressed northward (Fig. 2). The west side of the junc-
tion (O), where the main streets in the north-south and 
east-west directions intersect, was also excavated in 
order to explore its arrangement and phases.

In the course of the work here, two inscribed blocks 
were found on raised ground together with a monumen-
tal marble plinth. The inscribed altar is of limestone. The 
six-line inscription in Greek dedicates it to Asklepios 
Epekoos. The other inscription is found on a small archi-
trave (?) block (Ja.08.95) and, in case this block was not 
carried here from elsewhere, then we need to look 
nearby for a small building or a small section in a build-
ing, of unclear function, dedicated together to Artemis 
and Demos.

Building Z

In the south of the city, about 40 m. north of the Arch of 
Hadrian, there is a building complex that occupies the 
entire first west insula of the Colonnaded Street; it has 
three gates, the north one of which is monumental. The 
complex was not excavated in the preceding years but 
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Z Yapısı

Kentin güneyinde, Hadrianus Takı’nın yak. 40 m. kuze-
yinde, kuzey-güney doğrultulu Sütunlu Cadde’nin batı 
1. insulasındaki, doğu cephesinde, kuzeydeki anıtsal 
olmak üzere üç giriş bulunan ve 1. insulayı tamamen 
kapsadığı anlaşılan yapı kompleksi, daha önceki yıllarda 
kazılmamış, ancak bu kısım çeşitli araştırmalarda kısa da 
olsa anılmıştır. Buradan ilk olarak bahseden S. Şahin, 
yapının kuzey anıtsal girişinin arkasında bulunan anıtsal 
arşitravlardan yola çıkarak, bu girişlerin ardında Sütunlu 
Cadde’ye ait dükkanlara ait olabileceğini, Antoninuslar 
dönemine tarihlediği arkhitravların da Sütunlu Caddeye 
ait olup, sonradan buraya taşındığını savunmuştur (S. 
Şahin, Die Inschriften von Perge I, IK 54 (1999), 180-1, 
no. 150). İlk olarak M. Heinzelmann burada önemli 
kamusal bir yapı olabileceğini bir çizimle öne sürmüş, 
ancak metinde ayrıntıya girmemiştir (M. Heinzelmann, 
“Städtekonkurrenz und kommunaler Bürgersinn: Die 
Säulenstraße von Perge als Beispiel monumentaler 
Stadtgestaltung durch kollektiven Euergetismus”, AA 1, 
Halbband, 2003, 207). 2006 yılında bu alanda yapılan 
ot temizliği sırasında bulunan yeni yazıt ve arşitrav par-
çalarını doktora tezinde değerlendiren A. Özdizbay, 
burada bir kamusal yapı olması gerektiğini, arazinin 
batıya doğru yükselen cavea benzeri bir toprak dolguyla 
kaplı olması, yüzeyde bulunan çok sayıda kaliteli mima-
ri parçalar ve tamamladığı yazıtlar neticesinde söz konu-
su alanda en erken Nero döneminde, kentin çeşitli yer-
lerinde bulunmuş yazıtlarda adı geçen ancak henüz yeri 
bulunamamış bouleuterionun inşa edilmiş olabileceğini 
ileri sürmüştür (A. Özdizbay, Perge’nin M.S. 1.-2. 
Yüzyıllardaki Gelişimi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
İstanbul 2008, 171-80). Bu görüşler üzerine kentin bu 
kısmının kazılması ve araştırılması gereği doğmuş,  
2008 senesinde “Z” kodu verilen alanda çalışmalara 
başlanmıştır.

Z yapısında kazı çalışmaları sonucu birçok evrenin 
bulunduğu ve bunların iç içe geçtiği görülmektedir. 
Henüz küçük bir kısmı açığa çıkarılabilen yapı komplek-
sinin çeşitli dönemlerde yapılan eklemelerle orijinalin-
den bir hayli farklılaştığı anlaşılmıştır. Bir sezonluk kazı 
çalışması sonucunda yapının orijinalinin bir bouleuteri-
on olabileceğine dair herhangi bir kanıta ise rastlanama-
mıştır. Bu sene açığa çıkarılan kısımlara dair yorumlar 
öyle özetlenebilir: Birinci mekânın güney dış duvarı 
batısında bulunan ve stylobat zemini üzerine oturduğu 
görülen in situ sütunlar, hem seviye hem de sütunların 
tarihlemesi bakımından İ.S. 1. yy.’da burada inşa edilmiş 
Dor düzeninde bir yapıya ait gibi görünmektedirler. 
Sütunları da saracak biçimde aralarının sandık duvar 
tekniğiyle kapatılması ikinci bir evreyi işaret ediyor 

this section was briefly mentioned by other researchers. 
The first one to mention this site was S. Şahin who, 
based on the monumental architraves found behind the 
north monumental gate to the complex, stated that 
these gates could have belonged to the shops in the 
Colonnaded Street; he dated the architraves to the 
Antonine period and proposed that they originally 
belonged to the Colonnaded Street and were removed 
there later (S. Şahin, Die Inschriften von Perge I, IK 54, 
1999, 180-1, no. 150). M. Heinzelmann for the first 
time proposed, through drawings, that there could be a 
public building here but did not go into detail in his text 
(M. Heinzelmann, “Städtekonkurrenz und kommunaler 
Bürgersinn: Die Säulenstraße von Perge als Beispiel 
monumentaler Stadtgestaltung durch kollektiven 
Euergetismus”, AA 1, Halbband, 2003, 207). A. 
Özdizbay in his doctoral dissertation evaluated the 
inscriptions and architrave pieces, newly found here 
during clearing of vegetation in 2006, and stated that 
there must have been a public building in this area; 
based on the terrain rising westward reminiscent of a 
cavea covered with earth, numerous architectural ele-
ments of high quality found on the surface, and com-
pleted inscriptions, he purported that the bouleuterion, 
which is mentioned in inscriptions from various parts of 
the city, may have been built here in the reign of Nero 
at the earliest (A. Özdizbay, Perge’nin M.S. 1.-2. 
Yüzyıllardaki Gelişimi, unpublished PhD thesis, Istanbul 
2008, 171-80). Thus, it was necessary to excavate and 
explore this part of the town and work was initiated in 
the area designated as Z in 2008.

Excavations at Building Z have shown that there are 
numerous phases that are interconnecting one with the 
other. Only a small portion of this complex has been 
exposed and it was seen that the building was altered 
greatly with additions in time. At the end of one season’s 
work here, no evidence pointing to the presence of the 
bouleuterion here has been attested. Comments regard-
ing the parts exposed this year can be summarized as 
follows: The in situ columns on stylobate in the west of 
the south exterior wall of the first room seem to have 
belonged to a Doric building from the 1st century A.D., 
based on the columns and their level. The inter-columnar 
distances closed by a wall enclosing the columns must 
be indicating a second phase. The wall at the east exten-
sion of these columns, constituting the south exterior 
wall, may have been built in the same period; however, 
it is premature to make any claims because the founda-
tions have not been reached yet. Masonry characteristics 
in this area and all but one of the coins are dated to the 
reigns of Theodosius (A.D. 379-95), Arcadius (A.D. 383-
408) and Honorius (A.D. 393-423), thus pointing to the 
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olmalıdır. Bu sütunların hemen devamında doğu yönde 
yer alan ve mekânın güney dış duvarını teşkil eden duvar 
da aynı süreçte inşa edilmiş olabilir. Ancak duvarın 
temeli görülemediğinden bu konuyu kesinleştirmek şim-
dilik mümkün olmamıştır. Bu alanda bulunan duvar 
tekniğinin özellikleri ile toplu olarak bulunan ve biri 
dışında hepsi Theodosius (İ.S. 379-395), Arcadius 
(İ.S. 383-408) ve Honorius (İ.S. 393-423) dönemlerine 
tarihlenenen sikkeler, geç Antik Dönem’i işaret etmekte-
dir. Kuzey-güney doğrultulu duvardaki kapı açıklığının 
kapatılması da daha sonraki bir zaman diliminde gerçek-
leşmiş olmalıdır. Birinci mekânın cephe (doğu) duvarı 
ise mekâna daha sonradan eklenmiş gibi görünmektedir. 

Batı Nekropolis

2008 yılı Batı Nekropolis çalışmaları, Parsel 159’da yo -
ğunlaşmış ve iki alanda sürdürülmüştür (Plan 1). Kuzey 
açmada, daha önceki yıllarda bulunmuş olan pişmiş 
toprak künk ve levhalardan oluşturulmuş, su dağıtım 
sisteminin devamına ulaşmak ve güney açmada bulun-
muş kısımlarıyla bağlantısını görebilmek amaçlanmıştır. 
Bu çalışmanın sonucunda 1 ve 2 no.’lu kanalların batıda 
henüz kazılmamış alandaki kesite girerek devam ettiği; 
3 no.’lu kanalın açmanın doğusuna doğru devam ettiği 
ve 9 no.’lu kanalın da kesintiye uğradığı anla şılmıştır.

Güney açmada 2008 yılın çalışmaları sonucunda 6 adet, 
açmanın batısındaki alanda ise 1 adet olmak üzere top-
lam 7 adet lahit (L78-84) ve 1 adet ostothek (Os4) bulun-
muştur. Söz konusu lahitlerden beşi bezemesiz teknelere 
ve akrotersiz beşik çatılara sahiptirler. Tipolojik açıdan, 
geçtiğimiz yıllarda 169 numaralı parselde bulunan Geç 
Hellenistik-Erken Roma lahit grubuna girmektedirler. 
Yazıtlarından İ.S. 212 yılından önceye ait olması gereken 
L80 ve L83 kodlu lahitler diğerlerinden farklıdır. L80 
akroterli beşik çatıya sahip olup; doğu alınlığında kalkan 
kabartması yer alır. L83’te akroterli beşik çatıya ve beze-
mesiz tekneye sahiptir. Kapağı ise L.80’e göre sade ve 
bezemesizdir. 

Bütün bu mezarlar dışında, açmanın doğusunda moloz 
taşla ve tuğlayla yapılmış, üzeri kalın bir harçla kaplan-
mış, harçla tek parça haline getirilmiş bir kaide ve 
semerdam kapaktan oluşan ve kenotaph olduğu düşünü-
len bir mezar ile kioniskos olduğu düşünülen küçük bir 
sütun da buluntular arasındadır.

Parsel 159’da, mümkün olan kısımlarda lahitlerin tabanı-
na kadar inilmeye çalışılmış, bu esnada tabanda çeşitli 
kremasyon ve doğrudan toprağa gömülere rastlanmıştır 
(Res 3). Hepsi ters çevrilmiş pişmiş toprak bir kap altına 
yapılmış olan gömülerden birinin bir köpeğe, diğer 
ikisinin ise hoker pozisyonunda gömülmüş bebeklere ait 

Late Antiquity. The blocking of the doorway in the north-
south wall must have taken place at a later date. The east 
wall (façade) of the first room seems to have been added 
later.

The Western Necropolis

Work at the Western Necropolis concentrated in lot 159 
and continued in two areas (Plan 2). In the north trench 
it was aimed to expose the extension of the water distri-
bution system of terracotta pipes and plaques and to 
reveal its connection with the part uncovered in the 
south trench. The work revealed that canals 1 and 2 
extended into the west profile of the trench not yet exca-
vated while canal 3 extends eastward and canal 9 was 
interrupted. 

Work in 2008 in the south trench brought to light a total 
of seven sarcophagi (6, plus 1 in the west part of the 
trench, namely L78-84) and one osthotek (Os4). Five of 
these sarcophagi have undecorated basins and double 
sloping roof type lids without acroteria. Typologically 
they belong to the group of sarcophagi from the Late 
Hellenistic – Early Roman period uncovered in lot 169. 

Plan 1  Batı Nekropolis. Parsel 159 güney açması planı
Plan 1  Western Necropolis, plan of south trench in lot 159
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olduğu, antropologlar tarafından yapılan inceleme sonu-
cu anlaşılmıştır. Antropologların daha önceki lahitteki 
iskeletler üzerinde yaptıkları çalışmalarda hiçbir bebek 
iskeletine rastlamamaları, Perge’de bebeklerin bu şekilde 
pişmiş toprak kap altında gömüldüğü ihtimalini akla 
getirmektedir. Açmanın doğusunda, bir kapakla örtül-
müş pişmiş toprak bir çömlek içine yapılan bir kremas-
yon gömü, sağlam olarak ele bulunmuştur. Batı nekropo-
lis, Parsel 159’da 2006 ve 2007 senesi kadar yoğun 
Sagalassos malları ve kesik kemikler ele geçmemiş olma-
masına rağmen, pişirme kapları ve amphoralarda yoğun 
bir artış görülmüştür.

Antropolojik Çalışmalar

Bu sezon, 2006 ve 2007 yıllarında ortaya çıkartılan 18 
mezar ile, 2008 yılında gün ışığına çıkartılan Akropolis 
l/91 7-5 numaralı çömlek mezar ve Kr5 olarak adlandı-
rılan kremasyon gömü olmak üzere, mezar ya da mezar 
çevresinden toplanan toplam 20 insan iskelet kalıntısı, 
Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Prof. 
Dr. Y. Selim Erdal başkanlığındaki 3 kişilik bir ekip tara-
fından incelenmiştir. Yapılan incelemelerde toplam 110 
insana ait iskelet kalıntısı çalışılmış, bunlardan 28’inin 
kadın, 39’unun erkek olduğu belirlenmiştir. 15 erişkin 
bireyin cinsiyeti belirlenemezken, 7 bebek ve 8 çocuk 
iskeleti incelenmiştir. Kremasyon gömülerin sayısı ise 
13’tür. 

Two sarcophagi, namely L80 and L83 that are dated to 
before 212 A.D. according to their inscriptions, distin-
guish themselves from the rest. L80 has a double sloping 
roof with acroteria and a shield motif in relief on its east 
pediment. On the other hand, L83 has an undecorated 
basin and a double sloping roof type lid with acroteria. 
Its lid is plainer and undecorated compared to that  
of L80.

In addition to all these tombs, in the east part of the 
trench we found another tomb, which is thought to be 
kenotaphion, and a small column, which is thought to be 
a kioniskos. The kenotaphion comprises a saddle-shaped 
construction built with rubble and bricks on a base  
and coated with a thick layer of mortar joining all into 
a single piece. 

In lot 159 we tried to reach down to the floor level of 
sarcophagi and in the process we encountered various 
cremation and inhumation burials (Fig. 3). All these had 
been placed beneath a terracotta vessel turned upside 
down; according to anthropologists, one belongs to a 
dog while the other two belong to an infant buried in 
hocker position. The fact that no infant burials have been 
attested in sarcophagi in Perge brings to mind the possi-
bility that infants were buried beneath terracotta vessels 
in Perge. In the east of the trench an intact cremation 
burial was found in a lidded terracotta vessel. Lot 159 in 
Western Necropolis provided us with an increasing num-
ber of cooking vessels and amphorae despite decreasing 

Res. 3  Batı Nekropolis. Basit toprağa gömü
Fig. 3  Western Necropolis, simple  
inhumation burial

Res. 4  Mozaik Corpus ve 
konservasyon çalışma alanları
Fig. 4  Areas of mosaic corpus  

and conservation work
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Parsel 159’dan ele geçen lahit mezarlarda, nadiren 
çocuk gömülerine rastlanırken, yalnızca L74 numaralı 
mezarda bir bebeğe ait kalıntılar belirlenmiştir. Bu bilgi, 
Parsel 159’da ele geçen tekne/mortarların altına gömül-
müş bebek gömüleriyle birleştirildiğinde, en azından 
yeni doğan aşamasındaki bireylerin farklı bir gelenekle 
bu alana gömüldüklerini göstermektedir. Os3’te ele 
geçen inhumasyon bebek gömüleri de buna destek oluş-
turmaktadır.

Her ne kadar örnek sayısı sınırlı olsa da, bebek ve çocuk 
gömülerinin sınırlı olması ile erişkinlerde enfeksi - 
yonların düşük sıklıkta olması birlikte değerlendi-
rildiğinde, incelenen mezarlarda bulunan bireylerin 
sağlık yapısının görece iyi olduğu ve bebek-çocuk  
ölümlerinin düşük olduğu söylenebilir. Bu görüşü des-
tekleyen diğer bir bulgu ise, lahitlerden ele geçen birey-
lerin çoğunlukla orta erişkin ve yaşlı iken yaşamlarını 
yitirmiş olmalarıdır. 

Mozaik Korpusu ve Konservasyon Çalışmaları

2008 kazı sezonunda yürütülen Perge mozaikleri belge-
leme ve inceleme çalışmaları, Agora / Macellum yapısı-
nın batısında yer alan sütunlu galeride ve Güney 
Hamam’ın Klaudios Peison Galerisi olarak adlandırılan 
VII no.’lu mekânında yapılmıştır (Res. 4). 

Agora/Macellum yapısının batısında yer alan sütunlu 
galeride mozaik döşemenin korumuş olan bölümünde 
toplam 4 farklı pano tespit edilmiştir. Tümü geometrik 
desenlerden oluşan ve ortak bir dış bordür ile çevrelen-
diği anlaşılan bu panolardan kuzeyden 2 no.’lu panoda, 
batıdan okunacak şekilde yerleştirilmiş bir mozaik yazıtı 
tespit edilmiştir. Arazide yapılan ön değerlendirme sonu-
cunda Geç Antik Dönem’e tarihlenen yazıtta, alanın 
hemen arkasındaki dükkan sahibinin adının yer aldığı 
tahmin edilmektedir.

Güney Hamam’ın Klaudios Peison Galerisi’nde ise 2007 
yılında kazılarak onarım ve belgelemesi yapılan ve stilis-
tik kriterlere göre İ.S. 4. yy.’a tarihlenen mozaik döşeme-
nin tarihlenebilmesi amacıyla bir sondaj açılmıştır. İlk 
gözlemlere göre Klaudios Peison Galerisi’nin zemininde 
bulunan döşemenin daha önce bu mekânda yer aldığı 
tahmin edilen bir diğer döşemenin yerine ve buna ait 
malzemeler harç içerisinde kullanılarak döşendiği tah-
min edilmektedir. 

Ortaya çıkarılan mozaik döşeme parçalarının güçlendir-
me ve koruma çalışmaları gerçekleştirildikten sonra, 
mozaik döşemeler korunagelmiş olduğu alanlar total 
station yardımıyla ölçülmüş ve hava fotoğraflarıyla bel-
gelenmiştir. Ayrıca analiz edilmek üzere tessera ve harç 
örnekleri de alınmıştır.

density of Sagalassian wares and deliberately cut bones, 
as was the case in 2006 and 2007.

Anthropological Studies

A total of 18 tombs uncovered in 2006 and 2007 and 20 
human skeletons collected from the pot burial I/91 7-5 
from the Acropolis and the cremation burial Kr5 and oth-
ers uncovered in 2008 were examined by a team of three 
led by Prof. Dr. Y. Selim Erdal of the Hacettepe University 
Department of Anthropology. Studies in 2008 involved 
skeletal remains of 110 people; 28 of them were identi-
fied as women and 39 as men. The sex of 15 adults could 
not be identified while 7 infants’ and 8 children’s skele-
tons were also examined. Cremation burials added up to 
13.

Sarcophagi from lot 159 contained infant burials rarely; 
only L74 contained remains of a baby. When this bit of 
information is brought together with the infant burials 
beneath a terracotta vessel in lot 159, it can be suggested 
that infants were buried in this area following a different 
custom. The infant inhumations in Os3 also support this 
hypothesis.

Despite the limited number of examples studied, the low 
number of infant and child burials, as well as a low rate 
of infection observed in adult burials, suggests that the 
health condition of the individuals in these graves was 
relatively high with a low rate of infantile death. Another 
piece of evidence that supports this claim is that the 
adult burials studied were mostly in the middle and late 
age groups.

The Mosaic Corpus and Conservation Works

Documentation and study of mosaics in Perge continued 
in 2008 in two areas, namely the colonnaded gallery in 
the west of Agora/Macellum and room VII known as 
Klaudios Peison Gallery of the South Baths (Fig. 4).

The extant part of the mosaic pavement in the colon-
naded gallery in the west of Agora/Macellum contains 
four different panels, all containing geometric motifs and 
framed with a common outer border. The second panel 
from the north is a mosaic inscription placed to be read 
from the west. Preliminary study of the inscription on site 
dated it to Late Antiquity and it is thought to have con-
tained the name of the owner of the shop right behind.

The mosaics at the Klaudios Peison Gallery of the South 
Baths were exposed, repaired and documented in 2007; 
stylistic features ascribe a date in the 4th century A.D. 
For precise and accurate dating we dug a sounding. 
Preliminary observations suggest that this mosaic 
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Onarım, Koruma ve Anastylosis Çalışmaları
Hellenistik Kapı:

2008 yılında kentin simgesi oval avlulu Hellenistik 
Kulelerin konsolidasyonu başlamıştır. Çalışmalar kapsa-
mında doğu kuleye özel çelik iskele kurularak (Res. 5), 
modern tekniklerle avlu duvarları sağlamlaştırılmış, 
duvar yüzeyindeki çatlaklara gerekli müdahaleler yapıl-
mıştır. Temel sondajlarına dayanarak yeni bir statik pro-
jesi çalışmasına başlanmıştır.

Sütunlu Cadde:

Anastylosis çalışmaları kapsamında Akropolis eteğindeki 
F3 kodlu nympheumun güneyindeki, kuzey-güney doğ-
rultulu Sütunlu Caddenin doğu portikosu ve aynı cadde-
nin kavşağın güneyinde yer alan batı genişletilmiş porti-
kosunda sürdürülmüştür. Çalışmalar sonucunda 14 adet 
sütun ayağa kaldırılmıştır.

M9 Mezar Yapısı:

Perge Batı Nekropolis’te, 2003 yılında tümüyle açığa 
çıkarılan anıtsal mezar yapısı M9’un kuzey mezar odası 
içinde duvar resimlerinin varlığı biliniyordu. Ancak, 
kazısı esnasında bunların üzerindeki ince toprak tabaka-
sına dokunulmamıştı. Çünkü, duvar resimlerinin tama-
men açılmasının, konservasyon çalışmasıyla birlikte 
yürütülmesi planlanmıştı. 2008 yılında yukarıda bahse-
dilen konservatör ekibinin burada çalışmalar başlanma-
sıyla, hem figürlü duvar resimleri açığa çıkarılmış hem 
de konservasyonu tamamlanmıştır. 

Mezar odası kesme taş bloklarla yapılmış, doğu-batı 
yönündeki beşik tonoz örtülü bir mekândır. Tonoz baş-
langıcı bir silme ile duvarın diğer kısımlarından ayrılmış-
tır. Figürlü resimler silmenin üst kısmına; mermer taklidi 

pavement was installed in place of a former pavement, 
whose materials were incorporated into the mortar of 
these mosaics.

Following reinforcement and conservation work of the 
uncovered extant mosaic paved patches, they were mea-
sured with total station and documented with aerial 
photography. Furthermore, samples of tesserae and mor-
tar were also taken for analyses.

Repair, Conservation and Anastylosis Work
Hellenistic Gate:

Consolidation work was initiated at the Hellenistic Gate 
with oval court, the symbol of the ancient city, in 2008. 
Special steel scaffolding was built all around the east 
tower (Fig. 5), courtyard walls were strengthened 
employing modern technique, and necessary interven-
tions were made for the cracks in the walls. A new static 
project was initiated based on a sounding dug for the 
foundations.

Colonnaded Street:

Within the frame of the anastylosis work, work continued 
in the widened west portico to the south of the junction 
and in the east portico to the south of the nymphaeum 
designated as F3. As a result 14 columns were  
re-erected.

Tomb M9:

The presence of wall paintings inside the north burial 
chamber of M9 in the Western Necropolis had been 
uncovered entirely in 2003. However, the thin layer of 
earth covering them was not removed in the course of 
excavations because we had intended to carry out their 
exposure together with conservation work. In 2008, the 
above-mentioned conservator team initiated work here 
both exposing the figural wall paintings and accomplish-
ing their conservation.

The burial chamber was built with cut stones and cov-
ered with a barrel vault extending in the east-west direc-
tion. The springing level of the vault was articulated with 
a molding separating it from the rest of the wall. Figural 
paintings were executed above the molding while 
designs thought to be imitating marble were executed 
below the molding. On the east wall below the curvature 
of the vault is a scene of symposion depicting the tomb 
owner, relatives and servants. On the north wall are per-
sonifications of seasons – only three figures. In both sec-
tions a group of designs is executed by engraving. 
Photographic documentation was completed with pro-

Res. 5  Hellenistik kapı onarımı
Fig. 5  Repair of the Hellenistic Gate
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olduğu düşünülen desenler silmenin alt kısmına yapıl-
mıştır. Tonoz kavsinin altındaki doğu duvarda, mezar 
sahibi, akrabaları ve hizmetçilerini betimleyen bir 
symposion sahnesi saptanmış; kuzey duvarda ise üç 
figürden oluşan mevsim personifikasyonları görülmüştür. 
Her iki kısımda da kazıma tekniğiyle yapılan diğer bir 
desen grubu bulunmaktadır. Fotoğraf ile belgeleme çalış-
maları profesyonel bir fotoğrafçının UV ışıkla ve profes-
yonel teknikle çektiği fotoğraflar ile tamamlanmıştır. 
Duvar resimlerinin periyodik bakımı ve sergilenmeleri 
ile ilgili planlar oluşturulması çalışmaları gelecek sezon-
larda sürdürülecektir.

Kazı esnasında bulunmuş olan tüm, pişmiş toprak, cam 
ve metal buluntular ile sikkeler, yöntemlerine uygun 
olarak temizlenmiş, kırık parçalar birbirlerine yapıştırıla-
rak tümlenmiştir. Bu çalışmaların sonunda 15 adet 
envanterlik, 189 adet etüdlük eser Antalya Arkeoloji 
Müzesi’ne teslim edilmiştir.

fessional photography using UV light. Devising projects 
for exhibition and periodical maintenance of the wall 
paintings will continue in the coming years.

All the terracotta, glass and metal finds as well as the 
coins were cleaned as per available technology and bro-
ken pieces were put together. As a result 15 objects 
worth placing in inventory and 189 objects worth study 
were turned over to the Antalya Museum.
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1822-1834 yılları arasında İzmir’de papaz olarak görev 
yapan İngiliz Francis Vyvyan Jago Arundell’in, 1826 ve 
1833 yıllarında Anadolu’nun “Yedi Kiliseler”ine yaptığı 
yolculuklarla bilim dünyasına tanıttığı Antiokheia’da ilk 
kazılar 1923’te Michigan Üniversitesi’nden F. W. Kelsey 
ile birlikte müracaat eden Ramsay’ın çabalarıyla, 1924’te 
D. M. Robinson başkanlığında başlamıştır. Kentte kısa 
süren Amerikan kazılarından sonra 1980’li yıllardan iti-
baren Yalvaç Müzesi Müdürü Dr. M. Taşlıalan ve ondan 
sonra gelen müze müdürleri başkanlığında devam  
edilmiştir. 

Pisidia Bölgesi’nin en önemli kentlerinden olan 
Antiokheia antik kentinde bu güne dek bir Üniversite 
tarafından sistematik bir kazı çalışmasının yapılmamış 
olması kent ve bölge arkeolojisi için büyük bir eksikliktir. 
Antiokheia için asıl büyük şansızlık araştırma ve kazılar 
belirtildiği gibi kentte farklı kişi ve kuruluşlar tarafından 
yapılmış, bu nedenle kentte bir arşiv oluşturulmamış; 
çalışan her kişi veya kurum verileri kendileriyle götüre-
rek, bilgi sürekliliğini kesintiye uğratmıştır. Bu nedenlerle 
2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi adına tara-
fımızca kazı başvurusunda bulunulmuştur*. 

2008 yılı Antiokheia kazı çalışmaları, 24 Temmuz 29 
Ağustos tarihleri arasında 37 gün sürmüştür. Kazı progra-
mı daha önceki yıllardaki çalışmalar dikkate alınarak 
yapılmış, buna göre dört alan belirlenerek bu alanlarda 
çalışılmıştır. 

1. Cadde Kazıları

Antiokheia “vicus” adı verilen mahallelere bölünmüştür. 
Şehir ve çevresinde ele geçen yazıtlardan 7 vicus adı 

* Bu çalışmalar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - DÖSİMM, 
Süleyman Demirel Üniversitesi ve Suna – İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün (AKMED) maddi des-
tekleri, Yalvaç Kaymakamlığı’nın sağladığı konaklama yeri ve 
Yalvaç Belediyesi ile Yalvaç Güçsüzlere Yardım Sağlık ve 
Eğitim Vakfı’nın iaşe yardımlarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Pisidian Antioch was presented to the scientific world by 
Francis Vyvyan Jago Arundell, a British priest serving at 
Izmir from 1822 to 1834, who visited the “Seven 
Churches” in Anatolia. The first excavations started in 
1924 under the direction of D. M. Robinson after the 
joint efforts of F. W. Kelsey of Michigan University and W. 
M. Ramsay, who applied together. The short-lived 
American excavations at the ancient city were followed 
by excavations in the 1980s by the Yalvaç Museum, initi-
ated by Museum Director Dr. M. Taşlıalan and continu-
ing since then under the successor directors.

Lack of systematic excavations by a university-led team 
at Antioch, a leading city of Pisidia, resulted in a great 
loss both for the city and regional archaeology. Especially 
unfortunate for Antioch is the fact that various persons 
and institutions came here and conducted their own 
research and excavations, but no data archive was estab-
lished, each having taken their data with them, thus 
interrupting the continuity of information. Therefore, on 
behalf of Süleyman Demirel University, we applied for 
excavation permission*.

The campaign of 2008 at Pisidian Antioch lasted 37 days 
from July 24th to August 29th. Taking into account the 
work done before us, we determined four areas of work 
as follows:

1. Street Excavations 

Antioch was divided into quarters called vicus. 
Inscriptions found in and around the city have provided 
us with the names of seven vici. Electromagnetic surveys 

* The work was accomplished with financial support provided 
by the Ministry of Culture and Tourism - DÖSİMM, Süleyman 
Demirel University and the Suna & İnan Kıraç Research Insti-
tute on Mediterranean Civilizations (AKMED); residential 
support provided by Yalvaç Kaymakamlığı; and provisions 
provided by Yalvaç Municipality and Yalvaç Foundation for 
Support for the Impaired, Health and Education. 

Pisidia Antiokheiası Kazıları 2008

Excavations at Pisidian Antioch in 2008
Mehmet ÖZHANLI
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bilinmektedir. Önceki yıllarda yapılan elektromanyetik 
araştırmalar, toprak altında birçok yapının yerini belirle-
miştir. Kentte, Priene ve Miletos gibi Hellenistik kentler-
de başarıyla uygulanmış olan, düzenli, ızgara biçimli, 
şehir planının başarıyla uygulandığı görülmüştür (Plan 
1). Kısacası Antiokheia birbirini doksan derece kesen 
cadde ve sokak ağıyla örülmüştür. Bu nedenle kentin 
cadde ve sokaklarının açılması her kazı programımızda 
yer alacaktır. Bu yılki kazı döneminde 2005 yılında 
Yalvaç Müzesi Müdürü başkanlığında kazısına başlan-
mış olan tiyatronun güney doğusunda yer alan kuzey-
güney (Cardo Maximus) caddesi seçilmiştir (Res. 1). 

Müze kazısı sırasında giriş kısmı açılan caddenin her iki 
yanında caddeyi sınırlayan yüksek kenar taşları ve yol 
döşeme taşları sağlam olarak ortaya çıkarılmıştır. Ancak, 
kazılan bu alandaki döşeme ve kenar taşlarının bir kısmı, 
hemen caddeye bitişik bir alanda günümüzde belediye 
tarafından inşa edilmiş olan su deposunun inşası sırasın-
da sökülmüştür. 2005 yılı kazısında kenar taşlarının 
sınırlarının belirlenmesi sırasında doğu yönünde kal-
dırımın yanından başlayan mozaikli taban bulunmuştur. 
Çalışmamızda sadece cadde kazısına devam edilmiş, 
mozaikli alanda çalışılmamıştır. Su deposu sırasında 
sökülmüş olan taban döşemlerinin olduğu alanda 

conducted in the previous years revealed the locations of 
many buildings now buried under earth. The grid plan 
known from Priene and Miletus is seen to have been 
applied successfully here too (Plan 1); i.e., Antioch city 
has a network of streets extending parallel to each other 
or intersecting at right angles. Therefore, excavation and 
uncovering of streets will be included in every cam-
paign’s program. For this campaign we picked the main 
street in the north-south direction, i.e. Cardo maximus, 
whose excavation was initiated by the Yalvaç Museum 
Directorate already in 2005 (Fig. 1).

The museum excavation uncovered the stone pavement 
and high border stones on both sides of the street; how-
ever, some of the stones from the pavement and border 
had been removed by the present-day Yalvaç municipal-
ity to use in the construction of the water depot adjoin-
ing the street. In the campaign of 2005, a mosaic paved 
floor was uncovered starting from the sidewalk on the 
east side while following along the border stones. Our 
work in this campaign covered only the excavation of the 
street, not the mosaic paved area. Where the pavement 
was removed by the municipality, a sounding trench was 
dug in order to clarify the sewage system of the city (Fig. 
2). In the trench of 2.50x2.50 m., no sewage system was 

Plan 1 
Kent planı / City plan
(S. Mitchell et al., 
Pisidian Antioch,  
1998, Fig. 18)
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caddenin kanalizasyon sistemini anlamaya yönelik bir 
sondaj yapılmıştır (Res. 2). 2.50x2.50 m. genişliğindeki 
sondajda yaklaşık 1 m. derinliğe inilmesine karşın kana-
lizasyon sistemine rastlanılmamıştır. Cadde üzerinde 
yapılan ilk açmada ise toprağın hemen 10-15 cm. derin-
liğinde sıkıştırılmış toprak üzerine düzenli bir şekilde 
yan yana dizilen tuğlalarla döşenmiş bir zemin açığa 
çıkarılmıştır (Res. 3). Roma Dönemi caddesinin yaklaşık 
bir metre üzerinde yer alan bu zemin, Antiokheia’nın 
kullanılan en son dönemine ait olmalıdır. Döşemin 
cadde üzerine denk gelen kısımları fotoğraflanıp çizile-
rek kaldırılmış; ancak mozaikli alan üzerindeki bölüm 
bir sonraki kazı sezonunda alanın daha iyi anlaşılabil-
mesi için bırakılmıştır. Cadde’de yapılan kazılarda Yalvaç 
Belediyesi’nin sadece zemin ve kenar taşlarını sökmedi-
ği aynı zamanda yukarıdaki su deposuna su götürmek 
için döşedikleri plastik borunun geçtiği hatta denk gelen 
alanlardaki eserlerin de tahrip edildiği görülmüştür. 
Borunun geçtiği alanda ortaya çıkarılan caddeyi dikle-
mesine kesen bir geç dönem duvarının, tuğla döşeli 
zeminle birlikte geç döneme ait bir yapının bölümlerini 
oluşturduğu anlaşılmıştır.

Caddeyi sınırlayan taşların üzerinde dükkânların giriş 
kapılarının izleri ve sütun altıklarının oturduğu izler 
görülmektedir. Her iki tarafında açığa çıkan mozaikli 
döşem caddenin kenarlarında revaklı bir düzenlemenin 
olduğunu göstermektedir. Kenar taşlarının üzerindeki 
eşik izleri, bu revaklı alan arkasında da dükkân ya da 
konutların varlığına işaret etmektedir.

Caddede yapılan kazılarda akanthus yapraklarıyla 
süslenmiş sütun parçası, mermerden küçük bir kartal 
figürini, üç adet envanterlik ve bazı etütlük bronz Roma 
Dönemi sikkesi ile bazı mermer parçaları dışında çiviler 
ve kandil parçaları bulunmuştur. 

encountered in the top one meter-thick layer. On the 
other hand, the first trench in the street brought to light 
10-15 cm. below the surface a pavement of bricks 
placed side by side directly on pressed earth (Fig. 3). 
This flooring rests about 1 m. above the Roman period 
street; thus, it should date from the last phase of Antioch. 
This flooring was documented by photography and 
drawings and removed where it is over the street, but its 
part overlying the mosaic paved section has not been 
touched but left for exploration in detail in the coming 
season. Excavations in the street showed that the Yalvaç 
Municipality not only removed blocks for the construc-
tion of the water depot but also destroyed the works 
where the water pipes were installed. A wall from the 
later periods crossing the street perpendicularly was 
exposed in the area where the water pipe is installed and 
it was understood that it was part of a building from a 
later period together with the brick flooring.

Res. 1  Güney Caddesi
Fig. 1  South Street

Res. 2  Güney Caddesi sondaj
Fig. 2  South Street, sounding

Res. 3  Tuğla zemin
Fig. 3  Brick flooring 
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2. Tiyatro Restorasyonu

Antiokheia’nın acilen önlem alınması gereken yapıların 
başında Tiyatro bulunmaktadır. Tiyatro’da 2005 yılında 
Yalvaç Müze Müdürlüğünce alan açma mantığıyla yapıl-
mış olan kazılarda, orkestranın içindeki toprak tamamen 
boşaltılmış (Res. 4); açığa çıkan bloklar belgeleme yapıl-
madan bir kısmı olduğu yerde bırakılmış bir kısmı ise 
tiyatroya yakın alanlara taşınarak yan yana sıralanmıştır. 
Sadece orkestra ile yetinilmemiş sahne binası da aynı 
mantık ile kazılmıştır. Açığa çıkarılan sahne binasının 
temel duvarlarında aşırı tahribat meydana gelmiştir. 
Caveanın oturduğu yamaçta, toprağı aşağı doğru sıyıra-
rak yapılan çalışmada oturma sıralarının üzerine oturtul-
duğu destek taşlarının bir kısmı tahrip edilmiş ve bir 
kısmının da etrafı tamamen topraktan arındırıldığı için 
geçen zaman içerisinde yağmur sularıyla tahrip olmuş-
tur. Yapılan kazı çalışmalarından sonra bir önlem alın-
madığı için tiyatronun caveası orkestraya doğru akmaya 
başlamıştır (Res. 5). Bu sezon çalışmalarında öncelik 
tiyatroya verilmiş, tiyatronun mevcut planı çıkarılarak, 
orkestra ile sahne binasının içinde bulunan bloklar vazi-
yet planına işlenmiştir. Bu alanda gerekli teknik çalışma-
lar tamamlanmış ve restorasyona hazır hale getirilmiştir. 

3. Belgeleme (Yalvaç Müzesi)

Önceki yılarda yapılan kazılarda açığa çıkmış ve halen 
Yalvaç Arkeoloji Müzesi’nde korunmakta olan bütün 
eserlerin belgelenmesi için müze ve ören yeri depoların-
da çalışılmıştır. Müze tarafından 2004 ve 2005 yıllarında 
kentin farklı alanlarında yapılan kurtarma kazılarında 
açığa çıkan seramikler ören yerinde bulunan depoya 
konulmuştur. Bunların tamamı elden geçirilerek tekrar 
sınıflandırılmış ve büyük bir kısmının çizim ve fotoğraflı 

The blocks bordering the street on both sides show 
traces of doorways to the shops and of bases for col-
umns. Mosaic flooring uncovered on both sides indicates 
the presence of porticoes on both sides. Traces of thresh-
olds on the border stones point to the presence of door-
ways leading into shops or houses. 

Small finds from the excavations in the street include a 
column fragment decorated with acanthus leaves, a 
small marble eagle figurine, three bronze Roman coins of 
inventory value and some other bronze coins of poor 
condition, some marble fragments, nails and lamp frag-
ments.

2. Restoration of the Theater

The theater was one of the monuments in urgent  
need for protection measures. The excavations done in 
the theater by the Yalvaç Museum in 2005 aimed at 
removing all the earth in the orchestra (Fig. 4); some 
blocks uncovered were left in place while some others 
were moved to a field nearby without any documentation 
and placed side by side. The excavations also covered 
the stage building and the foundation walls of the stage 
building have suffered greatly. The work removed  
the earth from top to bottom on the hillside where  
the theater sits and some of the stones on which the  
rows of seats rest were damaged while some others  
were damaged in time as they were cleared of the  
earth surrounding them. As no measures were taken 
following the excavations, the cavea started to slide 
toward the orchestra (Fig. 5). This campaign’s priority 
was given to the theater; its relevé plan was drawn,  
and blocks found in the orchestra and in the stage 
building were marked in the plan. All the technical  

Res. 5  Tiyatro 2004 kazı çalışmaları
Fig. 5  Theater excavations in 2004 

Res. 4  Tiyatro, orkestra – sahne binası
Fig. 4  Theater, orchestra – stage building
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envanterleri yapılmıştır (Res. 6). Aynı şekilde depoların-
da bulunan pişmiş toprak figürinler ile küçük mermer 
heykelciklerin de fotoğraf çekimleri tamamlanmıştır.

Kente 1924’te ve sonraki yıllarda yapılan kazılarda çok 
sayıda yazıt açığa çıkarılmıştır. Bunların büyük bir kısmı 
farklı kişiler tarafından yayınlanarak bilim dünyasına 
sunulmuştur. Yayınlanmamış küçük parçalar ve son yıl-
larda kazılarda açığa çıkmış yazıtlarda bulunmaktadır. 
Gelecek yıllarda oluşturulacak bir yazıt korpusu çalış-
maları için Klasik Filolog G. Şaroğlu tarafından yazıtların 
tespiti yapılmış, bunlar fotoğraflanarak bilgisayar ortamı-
na aktarılmıştır. 

4. Düzenleme ve Temizlik Çalışması

Müze Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla, ören yeri-
nin rahatça gezilebilmesi için alanda bitki temizliği 
yapılmıştır. Aynı zamanda antik kentin dokusu ve yapıla-
rın algılanabilmesi için bilgilendirme panoları hazırlan-
mış ve var olanlar da güncellenmiştir.

work has been completed and restoration can now be 
initiated.

3. Documentation (Yalvaç Museum)

Documentation of all the objects uncovered in the pre-
ceding years and now under protection at the Yalvaç 
Museum included work at both the museum and the 
depots on site. Pottery uncovered in the salvage excava-
tions carried out by the Museum in various parts of the 
site in 2004 and 2005 were kept in the depots on site. 
These were reviewed and categorized again; most of 
them have been inventoried with drawings and photo-
graphs (Fig. 6). In addition, photographic documenta-
tion of baked clay figurines and small marble statuettes 
has been completed.

Excavations in 1924 and later years brought to light 
numerous inscriptions most of which have been pub-
lished by various scholars. There also exist unpublished 
small pieces and newly uncovered inscriptions. For an 
inscription corpus work to be realized in the coming 
years, classical philologist G. Şaroğlu identified the 
inscriptions and transferred the data into digital format as 
well as photography.

4. Arrangement and Clearing Work

In collaboration with the Museum Directorate, vegeta-
tion was cleared to facilitate visitors’ touring the site. 
Existing sign postings were renewed and additional ones 
prepared in order to allow visitors to comprehend the 
urban structure and buildings.

Res. 6  Seramik çalışmaları
Fig. 6  Work on pottery
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Agora/İki katlı stoa ve tiyatronun 2006 ve 2007 kazıla-
rında eksik kalan alanları öncelikle kazılıp tamamlan-
mış; yine 2007’de kazılarına başlanan Kilise ve G 
Yapısı’nda kazılara devam edilmiş; Yuvarlak tapınak 
kompleksinin tapınak ve yakın çevresi ile toplantı salonu 
kazılarına başlanmış ve ayrıca antik depremleri anlama 
amaçlı kazılar yapılmıştır. 

Tiyatro

2006’da başlayan ve 2007’de devam ettirilen kazılarda 
büyük çoğunlukla ortaya çıkarılmış olan tiyatronun, yarı-
kazılmış doğu parodosu bu sezonda tamamen açılmıştır 
(Res. 1). Doğu analemma – Opramoas Anıt Mezarı ve iki 
katlı stoa arasında kalan bu yarım kazılı alanın kazıların-
da yaklaşık 2 m. yüksekliğindeki dolgu alınmış ve tiyat-
ronun doğu girişi orijinal taş kaplama zemini kotunda 
tamamen açılmıştır. Bu taş kaplama zeminin sahne bina-
sının köşesiyle orkestranın başlangıcı arasındaki geçiş 
koridorunda –olasılıkla geç dönem tahribatı nedeniyle– 
bulunmamıştır. Analemna sonundan orkestra başlangıcı-
na kadar uzanan eşkenar üçgen alanın boyutları ve 
biçimi, parodosun güneyine sonradan eklenmiş olan 
Roma yapısı (Toplantı salonu) nedeniyle büyük oranda 
değişmiş, daralmıştır. Caveanın doğu iç köşesinde –tıpkı 
batı iç köşede bulduğumuz gibi– çıkış basamakları ve 
sahne binasının doğu ve kuzey kesimleri ortaya çıka-
rılmıştır. 

Toplantı Salonu

Sahne binası ve parodos açmalarına bağlı bir duvarın 
ortaya çıkması ve bağlantılarının takibiyle 2008 kazıları-
nın sürpriz yeni bir yapısı olarak ortaya çıkmış ve kısmen 
kazılmıştır (Res. 1-2). İç içeliği ve ortak duvarları nede-
niyle parodos ve sahne binası çalışmalarıyla paralel 
yürütülmüştür. 14.40x13.12 m. ölçülerinde dikdörtgen 
bir yapıdır. Stoanın teras duvarına kadar uzanır. Teras 
üzerinden geçen iş yolunun kazılamaması ve üst kısmı-

The work in 2008 covered completion of excavations 
2006-2007 at the agora/two-story stoa and theater; con-
tinuation of excavations at the church and building G; 
start of excavations at the temple and proximity, as well 
as the meeting hall of the round temple complex; and 
new excavations to perceive the ancient earthquakes.

Theater

Excavations at the theater had started in 2006 and con-
tinued in 2007; its partially excavated east parodos was 
fully exposed this year (Fig. 1). Two-meter-thick filling 
was removed from this partially excavated area, located 
between the east analemma – Opramoas Mausoleum 
and the two-story stoa, and the east entrance to the 
theater was exposed down to the original level of the 
stone pavement. Probably due to destruction in the later 
periods, this stone pavement was not found in the cor-
ridor between the corner of the stage building and the 
beginning of the orchestra. The size and shape of the 
equilateral triangular shaped area between the end of 
the analemma and the beginning of the orchestra were 
altered due to the Roman period building (Meeting hall) 
that was added later to the south of the parodos. As were 
found in the western inner corner, stairs were also found 
in the eastern inner corner of the cavea, and the east and 
north parts of the stage building were uncovered 

Meeting Hall

A new building was encountered by tracing the remains 
of a wall that was uncovered in the trenches of the stage 
building and parodos, and it was partially excavated in 
2008 (Figs. 1-2). Work on this new building was under-
taken together with the work at the parodos and stage 
building for they are interconnected and inside each 
other. This rectangular building measures 14.40x13.12 
m. and extends up to the terrace wall of the stoa. As the 
service path extending on top of the terrace cannot be 

Rhodiapolis Kazıları 2008

Excavations at Rhodiapolis in 2008
Nevzat ÇEVİK – Süleyman BULUT – İsa KIZGUT
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nın da çökmüş olması nedeniyle cephe yapısallığı belir-
sizdir. Görünüşe göre iki katlı stoanın üst katı bu yapıya 
9 m.’lik bir ön alan oluşturmaktadır. Stoa sonu ile yapı 
arasında dar bir geçiş koridoru bırakılmıştır. Yapının giri-
şi bu cepheden olmalıdır. Rhodiapolis’in dar alanda 
şehircilik karakterinin en sıkışık ve aynı oranda da başa-
rılı bir uygulamasıdır. Ancak sahne binasından sonra 
yapılan toplantı salonunun batı-arka duvarı sahne bina-
sını kısmen keserek oturtulabilmiştir. Dış duvarları 
çoğunlukla blok taşlardan örülüdür. Sadece arka duva-
rında ara bölümler moloz taşla tamamlanmıştır. İçinde 4 
sıra oturma basamakları vardır. Oturma basamakları 
tuğla döşelidir. Ortadan verilen çıkış basamaklarıyla iki 
kuneusa ayrılmıştır. Toplantı salonunun güney duvarının 
önünde, Opramoas Anıtı’na bakan bir anıtın altlığı da bu 
kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Büyük boyutlu kesme blok 
taşlardan yapılmış olan podyumun eni 2.02 m., boyu 
3.08 m.’dir. Bu podyum 2008 stoa kazılarında teras 
duvarı içinde çöküntüde bulunan aslan ayaklı podyum 
bloğu ve heykel altlıklarına ait gibi görünmektedir.

Agora / İki Katlı Stoa

KD-GB yönünde kent merkezinde uzayan 60x9 m. ölçü-
lerindeki iki katlı stoanın ilk iki kazı yılında 35 m.’lik 
bölümü açılmış, kalan 25 m.’lik kısmı bu sezon kazıl-
mıştır. Stoa boyunca uzayan, güney uçta 20. m, K uçta 
6.5 m. genişliğindeki agora kesimi ise araç yolunu koru-
mak amacıyla kısmen ve yeterli toprak yüksekliğinde 
kazılmadan bırakılmıştır. Tamamen mozaik kaplı olduğu 
anlaşılan zemin önümüzdeki yıl içinde gerekli koruma 
önlemlerini aldıktan sonra ve onarılmak üzere açılabil-
mesi amacıyla 2009 kazı sezonuna, üzerinde 10 cm. 
kadar orijinal toprağı bırakılmıştır.

Bu sezon kazılan 25 m.’lik kuzey kesim stoaya ilişkin 
bilgilerimizi tümlemiştir: Bu kesimde –güney uzantısın-
dan farklı olarak, stoanın arka duvarında 3 kapı açıklığı 
(Res. 3); kuzey dar duvarında da stoanın bu yönde ana 

excavated and its upper part had collapsed, the façade 
structure of the building is not known for the time being. 
As much as can be seen, the upper story of the two-
story stoa forms a fore-area of 9 m. for this building. A 
narrow corridor extends between the end of the stoa and 
the building, which must be accessed from this side. This 
corridor sandwiched tightly in between is a most suc-
cessful example of the urban character of Rhodiapolis in 
a narrow area; however, as it was built after the stage 
building, the back (western) wall of the meeting hall 
could be fit in only by cutting the stage building partially. 
Its exterior walls are built mostly with blocks while only 
some intermediary parts in the back wall were built with 
rubble. The building has four rows of seats inside, which 
are divided into two cunei with a staircase in the middle. 
The excavations also brought to light the podium of a 
monument in front of the south wall, facing the Opramoas 
monument. This podium built with cut blocks measures 
2.02 m. wide and 3.08 m. long. This podium seems to 
belong to the podium block with lion paw and the statue 
pedestals uncovered in the stoa in 2008.

Agora / Two-Story Stoa

The two-story stoa measuring 60x9 m. extends in the 
northeast-southwest direction in the city center. Its 
35-meter-long section was uncovered in the first two 
years of the excavations and the remaining 25-meter-
long section was brought to light in this campaign. The 
agora area extending all along the stoa measures 20 m. 
wide at the south end of the stoa and only 6.5 m. at the 
north end. It was excavated only partially and in less 
depth than necessary in order to keep the carriage road. 
It was seen to have been paved entirely with mosaics 
and it was left with a 10-cm-thick earth layer for protec-
tion purposes because it will be excavated and restored 
in the coming campaign after necessary protective 
measures are taken.

Res. 1  Tiyatro
Fig. 1  Theater

Res. 2  Toplantı salonu
Fig. 2  Meeting hall
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girişi ve stoanın ortasından eşit aralıklarla uzayan taşıyıcı 
sütunların altlıkları ortaya çıkarılmıştır. Stoanın kuzeyin-
deki kentsel alanla bağlantısı da kısmen belirlenmiştir. 
Buna göre güneyden stoa dışından yukarı çıkan basa-
maklı yol ortaya çıkarılmıştır. Basamaklı yol tiyatro tera-
sına yükselmektedir. Stoanın 9 m. genişliğindeki açıklı-
ğında üst yapının nasıl taşınmış olduğu ilk kazılan alan-
larda anlaşılamamıştı. Kuzey kesim kazılarında bulunan 
6 adet altlık ve sütun parçaları bu sorunu –en azından 
kuzey kesim için– çözmüştür. Tam ortada sıralanan eşit 
aralıklı, kare formlu altlıkların ortasında 0.57 m. çapında 
oturma izleri bulunmaktadır. Alanda ele geçen tek in situ 
sütun 3 tamburdan ibarettir. Stoanın mozaikli zemininde 
restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Akdeniz Üniversi-
tesi’nce desteklenen bir proje ile 100 m2 genişliğinde bir 
alan restore edilerek koruma altına alınmıştır. Ortaya 
çıkan sağlam kısımlardan, kenarları dolanan sarmaşık 
bezemeli bordürler arasında, geometrik bezeklerle işlen-
miş büyük dikdörtgen panoların tüm stoa zeminini kap-
ladığı anlaşılmıştır (Res. 4). 

Yuvarlak Tapınak

Sebasteion’un güney batısında konumlanan yuvarlak 
tapınağın kazılarına bu yıl başlanmıştır (Res. 5). Komp-
leksin sadece yuvarlak tapınak ve yakın çevresi kazılmış-
tır. Opramoas Anıtı yazıtlarından öğrenilen Nemesis ve 
Fortuna tapınaklarının varlığı bunun büyük olasılıkla 
Fortuna’ya adanmış olduğunu düşündürmekteyse de 
henüz kesin bir şey söylemek için erkendir. Bu planıyla 
küçük bir macellum olma olasılığı bile vardır. Kompleks 
planlaması, birçok yapının karşılıklı tapınak meydanına 
bakması, yuvarlak formda tapınağın tercih edildiği tüm 
benzerleri (Side, Perge, Sagalassos) gibi bir podyum üze-
rinde tholostan oluşması ve Sebasteionla güçlü bir 

This year’s excavation in the stoa has completed our 
information about it: There are three doorways in the 
back wall of the north part (Fig. 3), which is different 
from the south part; the main entrance on the narrow 
north side and the column plinths placed apart at equal 
distances in the middle were uncovered. The stoa’s con-
nection with the urban area to the north was identified 
partially; thus, a stepped alley climbing up from the 
south on the outside of the stoa was uncovered. This 
stepped alley reaches up to the theater terrace. The first 
excavated areas had not provided enough information to 
comprehend the supporting system for the superstruc-
ture of the 9-m-wide stoa. The six bases and column 
fragments uncovered in the excavations of the north part 
revealed the solution – at least for the north part. Square 
plinths placed at equal distances along the longitudinal 
axis bear traces for columns of 57 cm. in diameter. The 
only in situ column uncovered in this area comprises 
three drums. Restoration work was conducted on the 
mosaic pavement of the stoa. With a project supported 
by Akdeniz University, an area of 100 sq. m. was 
restored and taken under protection. The extant parts 
show that the mosaic pavement had a decorative com-
position of large rectangular panels with geometric 
motifs separated from each other by borders of ivy 
scrolls; this mosaic pavement covered the entire floor of 
the stoa (Fig. 4).

Round Temple

Excavations were started at the round temple located to 
the southwest of the sebasteion (Fig. 5). Only the round 
temple and its proximity in the whole complex were 
excavated. Presence of temples dedicated to Fortuna 
and Nemesis, is known from the inscriptions of this 

Res. 3  Agora-Stoa
Fig. 3  Agora-Stoa

Res. 4  Stoa, mozaikli zemin
Fig. 4  Mosaic paved flooring
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mimari bağ içinde bulunması macellum konusunu des-
tekleyen özelliklerdir. Bu durumda tapınağın Fortuna’ya 
adanmış olması da güçlenmektedir: Çünkü Fortuna tica-
retin de tanrısıdır. Diğer güçlü öneri ise buranın 
Asklepeion olduğu ve tapınağın da Herakleitos tarafın-
dan yaptırılan Asklepios ve Hygeia tapınağı olduğudur. 
Bu durum, Asklepeionla ilgili yazıtların bu alanın yakı-
nında bulunmasıyla desteklenmektedir. Yine de tüm 
bunları doğrulamak için, kazısı yarım kalan çevresindeki 
mekânların kazılarının tamamlanması beklenmelidir.

G Yapısı

43.0x33 m. boyutlarıyla kentin en büyük kompleks yapı-
sı olan ancak fonksiyonunu henüz tespit edemediğimiz 
“Güney Yapısı”nın bu sezonki çalışmaları iki amaç ve 
buna bağlı olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. 
Birincisi; geçen çalışma yılında başlanan bezemeli kapı-
ların arkasındaki mekânların güneye doğru açılmasına 
devam edilerek buradaki kronolojik dizini tümleyebil-
mek, ikincisi ise üst yapıya ilişkin herhangi bir iz yakala-
yabilmek idi. Her ikisinde de buluntuların yetersizliği 
nedeniyle beklentiler gelecek sezona aktarılmıştır. 
Mekânların açılmasına devam edildiğinde zeminin 
küçük seramik ve harç artıkları ile sıkıştırılmış topraktan 
oluşturulduğu, mekan dışında kalan alanların doğal top-
rak olduğu anlaşılmış, yapının korunan orijinal duvarla-
rını kullanarak örülen yeni duvarlarla oluşturulan 
mekânların çeşitli amaçlar için kullanıldığı anlaşılmıştır. 
Bu mekânlar içerisinde ele geçen seramik parçaları, 
mimari bloklara ilişkin bezemeli ve yalın parçalar 
envanterlenmiş ve bir katalog oluşturulmuştur. Seramik 
parçalarından elde edilecek verilerle kapların form ve 
işlevlerinin saptanması yanında, sayısal oranların da 
belirlenmesi hedeflenmiştir. Blok ve parçaların bilgileri-
nin tümlenmesi ile ön cephenin ayağa kaldırılması 

temple may be dedicated to Fortuna but it is very early 
to speak of it with certainty. With this layout, it could 
even be a small macellum. The planning of the complex 
with many buildings facing the temple square and pref-
erence for a round layout for a temple (as at Side, Perge 
and Sagalassos) comprising a tholos on a podium, and 
the fact that it has strong architectural connections with 
the Sebasteion also support the hypothesis that it could 
be a macellum. Then, it is likely that the temple was 
dedicated to Fortuna because Fortuna was a goddess of 
trade as well. Another strong hypothesis is that this area 
was an Asklepieion and the temple was the one dedi-
cated to Asklepios and Hygeia by Herakleitos. This 
hypothesis is further supported by the fact that inscrip-
tions related to asklepieion were found near this area. 
Yet, we have to wait until the excavations of the sur-
rounding buildings are completed before we can attain a 
decisive conclusion.

Building G

The largest complex of the city, what is referred to as the 
South Building, measures 43x33 m. and its functions 
remain obscure. Work at this building was done in two 
stages during this campaign: The first aim was to com-
plete the chronology here by continuing the excavation 
southward, uncovering the rooms behind the decorated 
doorways, initiated in the previous campaign; the sec-
ond aim was to find any clue about the superstructure. 
Unfortunately, evidence obtained was not satisfactory 
for either aim. As the rooms continued to be uncovered, 
it was seen that their floors were pressed earth mixed 
with small pottery fragments and mortar waste and the 
areas outside the rooms had natural earth floor; the 
rooms that had been formed by building new walls 
incorporating the existing walls were used for various 
functions. Potshards and decorated and plain fragments 
belonging to architectural pieces were inventoried and 
catalogued. The data thus obtained was used to identify 
the forms and functions of the vessels as well as their 
numerical proportions. Upon completion of the data 
work regarding the blocks and fragments, it was foreseen 
to erect the façade and a project for this purpose was 
initiated for 2009. The architecture of the lower sections 
of the original building has been well-preserved, and we 
hope that pieces that do not belong to the façade will 
help us to restitute the superstructure; however, no pro-
posals have been made regarding the superstructure. All 
the materials of the earthquake-stricken superstructure 
were either reused elsewhere or buried under the filling. 
Potshards and coins uncovered from the rooms buried 
under the filling indicate that by the 4th and 5th centuries 

Res. 5  Yuvarlak tapınak
Fig. 5  Round temple
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planlanmış, 2009 yılı için bir proje 
hazırlığına başlanmıştır. Ön cephe-
ye ait olmayan blok ve parçaların 
üst yapıya ilişkin planlamayı çöz-
mede yardımcı olacağı umulmakta-
dır. Çünkü orijinal yapının alt 
mimarisi iyi korunmuş fakat üst 
yapıya ilişkin herhangi bir öneri 
henüz gerçekleştirilememiştir. Dep-
remden zarar gören yapının üst 
yapıya ilişkin tüm malzemesi ya  
kullanılmış ya da dolgu altında kal-
mıştır. Açılan dolgu altındaki me - 
kânlardan ele geçen seramik ve 
sikkeler İ.S. 4. ve 5. yy.’larda bu 
yapının çeşitli eklentilerle tekrar 
kullanıldığını belgelemekte, söz 
konusu tarihlerde yapının asıl işle-
vinde olmadığı ya da kullanılmadığı 
anlaşılmaktadır.

Kilise

Doç. Dr. E. Akyürek başkanlığındaki 
ekip 2008 sezonu kazısı boyunca 
25.60x14.58 – 18.60 m. ölçülerinde 3 nefli bazilikal 
planlı kilisenin kazısını gerçekleştirmiştir. Başlangıcı 
erken Bizans Dönemi olarak saptanan kilisenin doğu 
başında 7 m. çapında bir apsis synthrononuyla birlikte 
açığa çıkarılmıştır. Yapının KD köşesine bitişik, 5.80x4 m. 
ölçülerinde bir şapel bulunmaktadır. Kilisenin kuzey 
tarafı boyunca piskopos konutu yer almaktadır. Çev-
resindeki bu yapılar ve tümünü çevreleyen kastronla 
birlikte bağımsız tek bir yapıdan öte bir manastır gibi 
yapılaşma göstermektedir. Apsisin iki yanındaki pastop-
horion odaları, kuzey yanda devam eden şapel ve apsi-
sin önündeki, üç nef boyunca 4.50 m. genişliğinde bir 
alan kazılmıştır. Yürütülen kazı çalışmalarında ilk olarak, 
kilise apsisinin iki yanında yer alan pastophorion odaları 
ve kuzeydeki odaya bitişik olan küçük şapelin kazıları 
tamamlanmıştır. Bu iki odadan prothesis odasında, 
küçük bir kısmı kaçak kazılar sonucu tahrip olmuş 
mozaik bir zemin bulunmuştur. Buna bitişik şapelin 
zemininin taş kaplaması ise batı tarafta kalmış, apsise 
yakın kısımlar yine kaçak defineciler tarafından tahrip 
edilmiştir. Diakonikon odasının zemini ise önceki yıllar-
da tamamen yok edilmiştir. Şapel ve güney odadaki 
zemin dolgusu daha çok moloz taşlardan oluşmaktaydı. 
Bu üç mekandan az sayıda işli mimari plastik parçalar 
elde edilmiştir. Bu üç mekanın ardından kilisenin doğu 
tarafında neflerde dört açma açılarak apsisten itibaren 
4.50 m. genişliğinde bir kısım kazılmıştır. Özellikle 

A.D. the building had lost its original function but was in 
service with some additions built.

Church

The team led by Assoc. Prof. Dr. E. Akyürek excavated 
the three-aisled basilica church measuring 25.60x14.58 m. 
all through the campaign. The church’s origin is identified 
as the Early Byzantine period and its 7-m.-diameter apse 
with synthronon was exposed. A chapel of 5.80x4.00 m. 
adjoins the building on the northeast corner. Along the 
north side of the church is the episcopal residence. The 
structures around the church together with the castrum 
look like a monastery rather than a single church. The 
pastophoria flanking the apse, the chapel to the north, as 
well as a 4.50 m. wide area across the aisles in front of 
the apse, were uncovered. First the excavations of the 
pastophoria and the chapel were completed. The proth-
esis has a mosaic floor, a small portion of which was 
damaged by illicit digs. The chapel’s stone paved floor 
has survived only in the west while the area near the 
apse was damaged by treasure hunters. The floor of the 
diakonikon was entirely destroyed. The ground filling in 
the chapel and diakonikon consists mostly of rubble. 
Only a few architectural pieces with decoration were 
uncovered in these three rooms. After the excavation of 
these three rooms was completed, four trenches were 
dug in the east part of the naos, uncovering a 4.50-m-wide 
area before the apse. The trench of 4.50x3.00 m. in the 
north side aisle is particularly rich in small finds. A tem-
plon balustrade decorated in openwork was uncovered 
here broken into pieces due to collapsing walls, but can 

Res. 6  Templon payesi
Fig. 6  Templon pier

Res. / Fig. 7  
Synthronon 
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kuzey nefteki 4.50x3.00 m. ölçülerindeki açma buluntu 
açısından zengindir. Bu açmada, çöken duvarların etki-
siyle parçalanmış olan, ancak neredeyse tüm parçaları 
bulunarak tamamlanabilen ajur tekniğinde yapılmış 
templon korkulukları ile üzeri balık ve bitkisel bezeme 
ile süslenmiş bir templon payesi ele geçmiştir (Res. 6). 
Bu iki parça da olasılıkla 6. yy.’a aittir. Bu açmadan aynı 
zamanda tamamen sağlam opus tesselatum tekniğinde 
geometrik bezeli bir zemin kaplaması mozaik tamamen 
temizlenerek ortaya çıkartılmıştır. İki açma olarak kazı-
lan orta nefin doğu kısmında ise sunak masasına ait bir 
zemin ile küçük bir opus sectile yer döşemesi ile temp-
lon stylobatı ortaya çıkartılmıştır. Kazılara paralel olarak, 
daha önce defineciler tarafından tahrip edilmiş olan ve 
bizim 2007 sezonunda açmış olduğumuz apsis içindeki 
oturma sıraları (synthronon) kısmen tamamlanarak ve 
derz çalışmaları ile sağlamlaştırma çalışmaları yapılarak 
restore edilmiştir (Res. 7). Ayrıca, kuzey şapelde, prothe-
sis odasında ve güney nef duvarında in situ bulunan 
fresko sıvaları da restoratörler tarafından kenarları sıva-
narak güçlendirilmiştir. Sezon sonunda zeminlere geçici 
koruma önlemleri uygulanmış ve restorasyon uygulama-
sına kadar jeotekstil ile örtülerek üzerine ponza kumu 
serilip koruma altına alınmıştır.

Antik Deprem Amaçlı Duvar Sondajı

Fay hatlarının bugün de açıkça izlendiği ve yoğun dep-
remler yaşadığını tarihinden ve arkeolojisinden de bildi-
ğimiz bu bölgedeki antik deprem kronolojisine katkıda 
bulunmak umuduyla deprem sarsıntılarıyla düştüğü 
anlaşılan alanlardan birinde gözlem açması gerçekleşti-
rilmiştir (Res. 8). T. M. P. Duggan tarafından bir öğrenci 
ekibiyle gerçekleştirilen çalışmalarda, agoranın kuzey-
doğusunun 40 m. doğusunda bulunan villanın güney 
duvarı çevresinde sondajlar yapılmıştır. Duvarın sağlam 
kalan alt kesimi ve düşen üst kesimi boyunca izlenen 
çatlağın yapısallığı ile duvar altında ve çevresinde bulu-
nan seramik bulgularla olan pozisyonu ve de harcın 
karşılaştırılmalı olarak incelenmesi sonucu, duvarı çatla-
tarak hasara uğratan depremin, Roma Dönemi’nde –
duvarın –villanın yapıldığı dönem– bilinmeyen bir tarih-
te olduğu, duvarı yana düşüren depremin ise büyük bir 
ihtimalle 1926 yılında Meis merkezli olan 7.8 şiddetin-
deki depremden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Çünkü 
duvarın yıkılma çizgisi üstündeki harç henüz çok beyaz 
iken duvarın içinde bulunan harç koyu gri renk almıştır. 
Güneş-doğa altındaki eksilmişlik ve renk değişim oranla-
rı çatlak ve yıkım arasındaki uzun zaman farkını açıkça 
göstermektedir. Villanın sondaj yapılan güney duvarı 
güneye doğru düşmüş ve ana yapı bloğundan 8 cm. 
kadar ayrılmışken, bağlantılı olduğu KG doğrultulu –

be completed almost entirely, and a baluster decorated 
with fish scales and floral motifs was also found (Fig. 6). 
Both of these pieces probably belong to the 6th century. 
This trench also had an intact opus tessellatum mosaic 
pavement. The nave was excavated in two trenches, and 
the floor of the altar, a small piece of opus sectile flooring 
and the templon stylobate were exposed. In parallel to 
the excavations, the rows of the synthronon, which were 
damaged by treasure hunters and uncovered by us in 
2007, were partially restored and reinforced (Fig. 7). 
Fresco fragments uncovered in situ on the walls of the 
north chapel, prothesis and south aisle wall were rein-
forced by restorers. At the end of the campaign, floors 
were covered with geotextile and pumice powder was 
spread on it for protection until restoration work starts  
on them.

Wall Sounding for Obtaining Data about Ancient 
Earthquakes

An observation trench was dug in an area that collapsed 
due to earthquake in order to obtain data regarding the 
chronology of ancient earthquakes in this region where 
the fault lines can be easily followed today and which is 
known to have experienced many earthquakes (Fig. 8). 
The work was carried out by a team led by T. M. P. 
Duggan and comprised soundings around the south wall 
of a villa located 40 m. northeast of the agora. The char-
acteristics of the line of breaking apart between the 
intact lower part of the wall and the fallen upper part 
were evaluated together with the pottery finds under and 

Res. 8  Antik 
deprem
Fig. 8  Traces 
of an ancient 
earthquake
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villanın doğu son duvarı– hiçbir kayma ya da düşme 
göstermemektedir. Bu durum buradaki düşüşün yer kay-
malarından değil, güneyden vuran bir yer sarsıntısıyla 
olduğunu göstermektedir. Sondaj kesitinin incelenmesiy-
le, villanın ilk evresinin İ.S. 2. yy. olduğu, büyük bir 
ihtimalle 240 depreminde ilk evrenin yıkıldığı, üstteki 
dolgudan gelen 4. yy. sikkesiyle tanımlanan üst katma-
nın ise 4. yy.’da eklendiği ve bunun da daha sonraki 
depremlere çöktüğü anlaşılmaktadır. 

Yazıtlar

Rhodiapolis Kazısı yazıtları önceki yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da, ekibimizin üyesi olan Prof. Dr. B. İplikçioğlu’nun 
kontrolündeki epigrafi ekibi tarafından çalışılmıştır. 
Geçen iki sezonda olduğu gibi bu sezonda da zengin 
içerikli ve iyi korunmuş yazıtlar bulunmuştur. Bunlar, 
Hekim Heraklietos’a ait onur yazıtının eksik parçaları; 
İmp. Severus Alexander’ın Rhodiapolis kentine yolladığı 
iki mektup; Rhodiapolis halk meclisinin Polyperkhaon 
oğlu Ptolemaios’u onurlandırması; İmp. Vespasianus’un 
heykeline ait onur yazıtı; Hekim Heraklietos’un Asklepios 
ve Hgyeia için bir tapınak yaptırması; ‘yeşiller’ grubuna 
ilişkin taraftar graffitosu; Hermas’ın Helios’a adağı; 
Rhodiapolis halk meclisi Neikophon kızı İdaroe’yi onur-
landırması ve çok sayıda Opramoas Anıtı fragmanları 
olarak özetlenebilir. 

around the wall; their positions and comparative investi-
gation into the mortar showed that the crack had been 
caused by an earthquake probably sometime in the 
Roman period (when the villa was built), but the wall 
was knocked down probably by the earthquake of 1926 
centered at Meisti and at a magnitude of 7.8 because the 
mortar above the breaking line of the wall is much 
whiter while that inside the wall is dark grey. Ageing 
under the elements and color change rates display the 
great difference in time between the formation of the 
crack and the fall. The south wall of the villa, which has 
been explored for the purpose of earthquake studies, 
had fallen southward and separated about 8 cm. from 
the main body of the building, but the north-south wall 
extending east of the villa to which this south wall was 
connected does not exhibit any shifting or break. This 
shows that the fall here was caused by an earth tremor 
hitting from the south, not by a landslide. The profile of 
the sounding revealed that the first phase of the villa 
dated to the 2nd century A.D. and it is highly likely that 
this first phase collapsed in the earthquake of 240 A.D.; 
the upper layer identified with a 4th century coin was 
probably added in the 4th century and this collapsed due 
to later earthquakes.

Inscriptions

As before, the inscriptions from the excavations at 
Rhodiapolis were studied by a team led by Prof. Dr. B. 
İplikçioğlu, a member of our team. As in the preceding 
two campaigns, well-preserved new inscriptions with 
rich content have been uncovered this year too. These 
include: missing parts of the inscription honoring physi-
cian Herakleitos; two letters sent to Rhodiapolis by 
Emperor Severus Alexander; people’s council of 
Rhodiapolis honoring Ptolemaios, son of Polyperkhaon; 
honorary inscription of the statue of Emperor Vespasian; 
physician Herakleitos’ commissioning a temple for 
Asklepios and Hygeia; graffiti by fans of “Greens”; votive 
inscription of Hermas to Helios; people’s council of 
Rhodiapolis honoring Idaroe, daughter of Neikophon; 
and many fragments belonging to the Opramoas 
Monument. 
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Kazı çalışmaları, 2006 yılından beri sürdürülen, tiyatro 
sahne binasının kuzeydoğu dış cephesinde geç dönem 
suru ile birleştiği alanda devam etmiştir* (Res. 1). Bu 
alanda 2007 yılında açılan taban mozaiği kontrol ve 
bakım amacıyla tekrar açılmış, sağlamlaştırılarak koru-
ma altına alınmıştır. Ayrıca, Doğu Kapısı’nda ortasından 
geçen kanal içinde çöküntü yapmış olan döşeme taşları 
onarılmış, kazısı tamamlanmış olan moloz taş ve yonu 
taş duvarlar derzlenerek sağlamlaştırılmıştır. Bunun yanı 
sıra kazıdan çıkan pişmiş toprak, madeni eserler belge-
lenerek bir kısmının konservasyonları yapılmış, etütlük 
ve envanterlik olarak gruplandırılmıştır. 

1. Kazı Çalışmaları

Tiyatro sahne binasının kuzeydoğu dış köşesinde dış 
galerinin son ayağı (Z) ve geç dönem suru ile doğu kapı-
sı arasındaki alanda 2006 yılında başlayan kazılara 
devam edilmiştir (Res. 2). (Z) ayağının üst kısmının kitle 
halinde arkaya doğru devrilmesi nedeniyle bu duvara 
dik gelen sahne binasının yan duvarının moloz ve mima-
ri elemanlardan oluşan yıkıntının taşları kotlarına göre 
belgelenerek yeni deponun arkasındaki 34 numaralı 
alana 102 adet blok,  yanındaki 21 numaralı alana da 17 
adet blok taşınmıştır.

* 18 Haziran-16 Temmuz  ve 7 Ekim-14 Kasım tarihleri arasın-
da 68 gün süren 2008 yılı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı-DÖSİMM ve Side Belediyesi’nin maddi katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Side Tiyatrosu Kazısına, Süleyman Demi-
rel Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. M. Özhanlı ile, arkeolog-
lar A. Özkan, E. Akış, G. Akgün, M. Fırat, mimar-restoratör L. 
Kaderli, mimar E. Söylemez, arkeoloji öğrencileri S. Akgül, 
M. Karayılan, N. Çakar, A. Eryılmaz, E. Tütüncü, H. Yalçın, 
Seramik Sanatçısı B. Türkmen ve mimarlık öğrencisi Z. Tan, 
İ. Yılmaz katılmışlardır. Bakanlık Temsilcisi olarak Arkeolog 
D. B. Alper görev yapmıştır. 

The excavation work that had begun at the theater in 
2006 continued in 2008 in the area where the stage 
building joins at its northeast exterior façade with the late 
period fortification* (Fig. 1). The floor mosaics uncov-
ered here in 2007 were uncovered again for mainte-
nance purposes and reinforced once again. Besides, 
pavement stones collapsed in the canal passing through 
the middle of the east gate were repaired, the rubble and 
rough-cut stone walls, whose excavations were com-
pleted, were reinforced with mortar. In addition, terra-
cotta and metal objects uncovered were documented, 
some were conserved, and all were grouped as either 
inventory or study items.

1. Excavation Work

Excavations initiated in 2006 at the northeast exterior 
corner of the stage building, in the area between the last 
pier (Z) of the outer gallery, at the late period fortification 
and at the east gate were continued (Fig. 2). The upper 
part of pier Z had fallen behind as a mass and the ele-
ments from it and side wall of the stage building buried 
in the debris were documented according to their find 
levels; 102 blocks were carried to Area 34 behind the new 
storehouse and 17 blocks were taken adjoining Area 21.

* The campaign of 2008 lasted for 68 days from June 18th 
to July 16th and from October 7th to November 14th. The 
campaign was financially supported by the Ministry of 
Culture and Tourism DÖSİMM and Side Municipality.  
The team members were Asst. Prof. Dr. M. Özhanlı of 
Süleyman Demirel University; archaeologists A. Özkan, 
E. Akış, G. Akgün and M. Fırat; architect-restorer L. Kaderli; 
architect E. Söylemez; students of archaeology S. Akgül, 
M. Karayılan, N. Çakar, A. Eryılmaz, E. Tütüncü and H. Yalçın; 
ceramicist B. Türkmen and students of architecture Z. Tan 
and İ. Yılmaz. The state representative was archaeologist 
D. B. Alper.

Side Tiyatrosu ve Çevresindeki Kazı ve  
Düzenleme Çalışmaları 2008

Excavation and Landscaping Work at and around  
Side Theater in 2008

Ülkü İZMİRLİGİL
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Kazılara, sur yapısı ile doğu kapısı arasında oluşan dolgu 
tabakasındaki molozların temizlenmesi ve mimari ele-
manların açılmasıyla başlamıştır. Bunlar arasında mer-
mer arşitrav-friz blokları ve saçaklıklar, kumtaşından 
yapılmış profilli ve düz duvar blokları, kemer parçaları, 
yüksek kabartma figürlü kilit taşları, duvar payesi üzerin-
de yer alan kompozit başlık sayılabilir. Ayrıca buradan 
çıkan iki parça etütlük olarak depoya kaldırılmıştır. 
Bunlardan biri, +3.50 kotundan çıkan kilit taşı üzerinde 
yer alan  0.45x0.42x0.32 m. boyutlarında yüksek kabart-
ma başın üst kısmı, diğeri ise +1.20 kotunda bulunan 
0.50x0.23x0.22 m. boyutlarında sunağa dayanmış ayak-
ta duran giyimli bir kadın heykelciğinin omuzdan aşağı 
alt kısmı olup, üzerindeki harç kalıntılarından bu parça-
nın duvar yapımında devşirme malzeme olarak kullanıl-
dığı anlaşılmaktadır.

Sahne binasının yan duvarından düşen mimari eleman-
lar incelendiğinde, dış kısımda düzgün traverten bloklar-
dan oluşan bu duvarda kemerler ve hafifletme kemerle-
rinin yer aldığı anlaşılmaktadır. Duvarın iç kısmında üst 
cavea seviyesinde ve loca arkasında ise duvar elamanla-
rı,  arşitrav-friz ve saçaklık blokları bulunmaktadır. 2007 
yılında bu alandan çıkan çelenk içinde yazıtlı ve kalkan 
betimli kilit taşları da cephe mimarisi hakkında fikir ver-
mektedir.

Bu alanda yapılan kazı ilerledikçe dış galerinin son ayağı 
Z ve onu destekleyen iki kademe dışında bazı ek yapı-
ların geç dönem suru önünde, gerek duvar tekniği  
gerek buluntulardan bu bölümün sonradan yapıldığı 

The filling that formed between the fortification and the 
east gate was cleared by removing the rubble and expos-
ing the architectural elements. These include marble 
architrave–frieze blocks and entablature, sandstone wall 
blocks with or without profile, voussoirs, keystones with 
high relief decoration, and a composite pilaster capital. 
In addition, two pieces were placed in the depot for 
study purposes: One is the top part of a head rendered 
in high relief on a keystone uncovered at +3.50 m. level 
and measuring 0.45x0.42x0.32 m. The other belongs to 
a statuette of a woman standing and leaning on an altar. 
The figure has survived below the shoulder level, it meas-
ures 0.50x0.23x0.22 m. and the traces of mortar on it 
indicate its second use as spoil.

Architectural elements fallen from the side wall of the 
stage building indicate that this wall faced with dressed 
travertine blocks on the outside had arches and relieving 
arches. On the interior of the wall, at the level of the 
upper cavea and behind the loge, there are wall ele-
ments, architrave-frieze and entablature blocks. The 
keystones with inscriptions within wreaths and with 
shield depictions uncovered in this area in 2007 also give 
clues regarding the architecture of the façade.

As the excavations progressed here, it was seen that 
some additional buildings, except the last pier (Z) of the 
outer gallery and the two levels reinforcing it, were built 
in front of the late period fortification possibly in the  
6th-7th centuries according to the masonry technique 
and small finds (Fig. 1). The water canal at 6.60 m.  

Res. 1 /Fig. 1
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(İ.S. 6-7 yy.) anlaşılmaktadır (Res. 1). Sur önünde 6.60 
kotunda yer alan su kanalının, tiyatronun dış galerisinin 
(Z) iç köşesinden 12 m. mesafede dışa döndüğü ve 
+5.35 kotundaki moloz taştan yapılmış bir duvarla des-
teklendiği gözlenmiştir. Geç dönem sur duvarının üze-
rinden düşen taşlar tarafından yıkıldığı anlaşılmaktadır.

Dış galerinin son ayağı (Z) ve onu destekleyen iki kade-
me önünde yapılan kazı sonucu ortaya çıkan 
mekânlardan doğuda bulunan odanın girişi ve içi sonra-
dan harçlı moloz taşla doldurulmuştur. Onun yanındaki 
mekâna (D2) ise 1.30 m. genişliğinde bir kapı ile giril-
mekte olup +1.87 m. kotunda görülen tuğla kemer baş-
langıç izlerinden üst örtüsünün tuğla tonoz örtülü oldu-
ğu anlaşılmaktadır (Res. 3). D2 mekânının tabanı altında 
aşağı inen merdivenlerin tonoz örtülü bir alt yapı ile 
bağlantısı tespit edilmiştir (Res. 4). Tonoz örtülü dörtgen 
mekân (9.85/9.90x3.26/3.28 m.) boyutlarında olup sol 
duvarda (1.40 m.) eninde birbirine bağlantısı olan 0.23 
m. derinlikte tabanı taş kaplı 3 tekne yer almaktadır. 1. 
ve 3. teknelerin sol köşesinde, 0.43 m. çapında, 0.23 m. 
derinlikte çukurlar yer almaktadır. Teknelerin 0.32 m. 
genişlikteki parapeti üzerinde yukarıdan aşağıya doğru 
şevli inen yarım daire aşınmış izler bulunmaktadır. 
Altyapı kısmen anakayadan oyulmuş olup, tonoz büyük 
boyutlarda bosajlı kesme taş bloklardan, iki kısa yan 
duvar ise konglomera duvardan yapılmıştır. Tekne taşları 
ve parapet kum taşından yapılmıştır (Res. 5). Kazıdan 
önce, tonoz, kilit taşına kadar toprakla dolmuş olan bu 
mekânın tabanı sıkışmış killi toprak ve kumla doludur. 
Taban kotu kesin olarak tespit edilmemiştir. Tonoz yük-
sekliği 1.15 m., kilit taşından parapet üzerine kadar 2.05 
m., D2 dükkanı eşik üzerinden -4.05 m. aşağıda bulun-
maktadır. 

Alt yapıda kazıya ilk başlandığında mekânın içi tonoza 
yakın dolgu toprak tabakasıyla kaplanmıştır. Bu seviyede 
karışık keramik, çatı kiremiti, hayvan kemikleri, kırık 

level in front of the fortification turns out at 12 m. 
distance from the inner corner of pier (Z) of the outer 
gallery and was supported by a wall of rubble at 5.35 m. 
level. It was knocked down by stones falling from the 
top of the late period fortification.

The east room, its entranceway that was uncovered in 
the area before pier Z, and its two level supports were 
filled with mortared rubble later. The adjoining room 
(D2) is accessed via a doorway of 1.30 m. width and the 
springing traces of a brick arch at +1.87 m. level indicate 
a brick vaulting originally (Fig. 3). Stairs leading down 
from the floor of room D2 were seen to have been con-
nected with a vaulted substructure (Fig. 4). The vaulted 
rectangular room measures 9.85/9.90x3.26/3.28 m. and 
there are three interconnected and stone paved basins of 
1.40 m. width and 0.23 m. depth in the left wall. The first 
and the third basins have a hole of 0.43 m. diameter and 
0.23 m. depth in their left corners. On the 0.32 m. wide 
parapets of the basins are traces of semi-circular grooves 
descending at an angle. The substructure was partially 
hewn from bedrock and the vault was built with large 
size bossed cut stones while the two short side walls are 
conglomerate. The stones and parapets of the basins are 
of sandstone (Fig. 5). Before the onset of the excava-
tions, this room was full up to the vault’s keystone level; 
now and its floor is seen to be a mix of clay and sand. 
The floor level could not be determined precisely. The 
height of the vault is 1.15 m.; distance from the keystone 
to the parapet is 2.05 m. and distance to the top of the 
threshold of D2 is -4.05 m.

Excavations in the substructure started from the top of 
the vault as it was entirely full of earth. At the top level 
were mixed potshards, roof tiles, animal bones, broken 
marble pieces and glass slag. Reaching further down, 
lamps and potshards constitute the majority at the level 
of the basins. A plate found in the corner hole of the first 

Res. / Fig. 2 Res. / Fig. 3



85

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

mermer parçaları, cam cürufları bulunmuştur. Daha 
derin seviyelere inildikçe 1. 2. ve 3. teknelerin taban 
seviyesinde kandiller ve keramik buluntular çoğunlukta-
dır. 1. Teknenin köşesindeki çukur içerisinde bulunan 
tabak 26.6 cm. çapında olup taban kısmında baskı tek-
niğiyle bir yazıt bulunmaktadır. Tabağın içerisinde yanık 
izleri, hayvan kemikleri ve bir kandil bulunmuştur. 
Teknelerin dış kısmında iki sondaj yapılmıştır. 1. sondaj 
1. ve 2 tekne arası, 2. sondaj ise 3. teknenin sonunda 
yapılmıştır. Her iki sondajdan da kırık ve sağlam kandil-
ler, parapet üzerinden -50 ve -100 cm. kotları arasından 
çıkmıştır. Bu alanda, alt yapıya giriş koridoru ve giriş 
basamakları üzerinde, sikkeler bulunmuştur.

Ayrıca Doğu Kapısı ile geç dönem suru arasındaki 
bölümde de yoğun olarak tuğla kemer yıkıntısı bulun-
muştur. Bu kemerlerin, portiğin batı ucundaki sütunların 
hizasındaki  kumtaşından (T) ayağın üzerinde yer aldığı 
düşünülebilir. Burada kullanılan tuğlalar 0.40x0.25x0.04 
m. boyutlarında, kullanılan harç tabakası da 0.04 m. 
kalınlığındadır. Bir deprem sonucu taş yıkıntı altında 
kalmış olan bu kemerler, bu alandaki yapıların üst örtü-
sünün çapraz tonozla örtülü olma olasılığını kuvvetlen-
dirmektedir (Res. 6). 

Yapılan kazı çalışmaları sonucu, agoradan, bu alana 
açılan geçit önünde, daha geç dönemde (İ.S. 6.-7. yy.) 
eklemeler ve değişiklikler yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Doğu Kapısı’nın güney duvarına paralel dış kısmında; 
devşirme taşlardan bir duvar, önünde moloz taş duvar ve 
tuğla tonoz yıkıntılar, geç dönemde bu alanda yapılan 
değişiklikleri göstermektedir (Res. 1). Devşirme taşlar -
dan yapılmış duvar ile Doğu Kapısı dış duvarı arası  
(0.95/1.03x5.37 m.) alan toprakla doldurulmuş olup 
içinden bol miktarda tessera çıkmıştır. Bu duvarın dış 
kısmında moloz taş duvar agoranın dış duvarı ile bir-
leşmektedir.

basin has a diameter of 26.6 cm. and an impressed 
inscription on its base. The plate had traces of burning, 
animal bones and a lamp in it. Two soundings were dug 
outside and between the basins and from both sound-
ings came broken and intact lamps between the levels of 
-0.50 and -1.00 m. In this area there was an entryway 
leading to the substructure and coins were found on the 
steps.

Furthermore, extensive brick arch fragments were uncov-
ered in the area between the late period fortification and 
the east gate. It is possible that these arches were stand-
ing on top of the sandstone pier (T) at the level of the 
columns at the west end of the portico. The bricks used 
here measure 0.40x0.25x0.04 m. and the mortar thick-
ness is 0.04 m. These arches were buried underneath 
stone debris as a result of an earthquake and they sup-
port the hypothesis that the superstructure of the build-
ings in this area comprised brick vaults (Fig. 6).

Excavations have also shown that additions and altera-
tions were made here in front of the passageway leading 
from the agora in the 6th-7th centuries A.D.

Outside the south wall of the east gate, a wall of reused 
stones with a wall of rubble in front of it and debris of 
brick vaults point to the alterations made here in the later 
periods (Fig. 1). The area between the exterior wall of the 
east gate and the wall built with reused stones, measur-
ing 0.95/1.03x5.37 m., was filled with earth containing 
numerous tesserae. Outside this wall, the rubble wall 
joins the exterior wall of the agora.

2. Documentation Work
a. Documentation during excavation

Building stones uncovered in the area between the late 
period fortification and the northeast exterior corner of 

Res. / Fig. 4 Res. / Fig. 5
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2. Belgeleme Çalışmaları
a. Kazıda belgeleme

Tiyatro sahne binasının kuzeydoğu dış köşesinde geç 
dönem suru ile Doğu Kapısı arasında yapılan kazılar 
sonucu ortaya çıkan yapı taşları ölçülerek vaziyet planı 
üzerinde belgelenmiştir.

2006 yılında kazısı yapılan 2007 de planı çizilen Doğu 
Kapısı’nda çöküntü yapmış olan zemin taşları numarala-
narak onarım çalışması için hazırlanmıştır. Bunun yanı 
sıra 2007 de ortaya çıkarılan ve kısmen onarılabilen 
portik sütunu, kaidesi ve postamenti ile kemer blokları-
nın rölöveleri yapılarak belgelenmiştir. 

b. Yapısal belgeleme

Tiyatro sahne binasının agora cephesine bakan mekânın 
kısmen yıkılmış olan tonozların sağlamlaştırılması ve 
onarımı için ön proje çalışması yapılmıştır (Res. 7). Kazı 
çalışmalarımız sonucu sahne binasında mevcut duvarla-
rın sağlamlaştırılmadan kazıya devam edilmesinin tehli-
keli olduğu, özellikle tiyatronun kuzeydoğu dış köşesin-
de kazı ilerledikçe öncelikle agoranın kuzeydoğu köşe-
sindeki eksedra’nın askıya alınması gerektiği görülmek-
tedir. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda deprem, zemin 
mekaniği ve geleneksel malzeme gibi uzmanlık gerekti-
ren konuların ayrıntılı olarak araştırılması, ölçümlerinin 
ve analizlerinin yapılması arı bir proje çalışmasını gerek-
tirmektedir. Yapıda depremden veya zeminden oluşan 
deformasyonların yıllık ölçümleri yanı sıra yapısal bozul-
malar yapı malzemesini, taşıyıcılığını olumsuz etkiledi-
ğinden malzeme analizleri yapılmalıdır. Bu hususlar göz 
önüne alınarak Side Tiyatrosu’nun onarımının değerlen-
dirilmesi önem taşımaktadır. 

the stage building were measured and marked in the 
layout plan.

The flooring stones that collapsed in the east gate, which 
was excavated in 2006 and drawn to scale in 2007, were 
numbered and prepared for restoration. In addition, the 
portico column, base and postament as well as voussoirs 
uncovered and partially repaired in 2007 were drawn in 
relevé plans and documented.

b. Architectural documentation

Preliminary plans were prepared for reinforcement and 
repair of the partially collapsed vaults of the room of the 
stage building facing the agora façade (Fig. 7). As a result 
of the excavations it has been noted that it is dangerous 
to continue with the excavations without reinforcing the 
extant walls of the stage building and especially, as the 
excavation outside the northeast exterior corner of the 
theater progresses, the exedra in the northeast corner of 
the agora must be supported. Therefore, it is necessary to 
launch a separate project for exploring areas of expertise 
such as earthquake, ground mechanics, traditional mate-
rials etc. their measurements and analyses in the coming 
years. In addition to the annual measurements of defor-
mations in the building caused by earthquakes or ground 
mechanics, material analyses need to be carried out as 
structural deformations cause damage to the materials 
and their carrier capability. The repair of Side Theater has 
to be evaluated and planned by taking into account all 
these important issues.

c. Documentation of small finds

The pottery uncovered was cleaned and grouped; 13 
objects worth placing in inventory were turned over to 
the Side Museum Directorate together with their object 
forms while others were grouped and placed in the new 
depot in the agora.

3. Conservation and Repair Work
a. Floor mosaic

The mosaic uncovered in the portico area between the 
commercial agora in front of the theater and building M 
(state agora) in 2007 could not be reinforced due to 
unfavorable weather conditions. This work was carried 
out this year by restorers B. Aydoğdu and A. Seyrek who 
were appointed by the General Directorate. The mosaic 
in question was covered with geotextile and pumice was 
spread on it.

Res. / Fig. 6
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c. Küçük eser belgeleme

Kazıdan çıkan seramik malzeme temizlenerek gruplan-
dırılmış, envanterlik 13 adet eser fişleri yapılarak Side 
Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Etütlük eserler 
agoradaki yeni depoda gruplandırılarak koruma altına 
alınmıştır.

3. Koruma Onarım Çalışmaları
a. Taban mozaiği 

Tiyatro önündeki ticari agora ile M binası (resmi agora) 
arasındaki yan alan, portik üzerinde 2007 yılında açıl-
mış olan mozaik, hava koşullarının uygun olmaması 
nedeniyle sağlamlaştırılamamıştır. Bu çalışma, Genel 
Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen Restoratör  
B. Aydoğdu ve A. Seyrek tarafından bu yıl gerçekleştiril-
miştir. Söz konusu mozaik jeotekstil ile örtüldük - 
ten sonra üzerine ponza taşı serilerek koruma altına 
alınmıştır.

b. Doğu Kapısı

Doğu Kapısı agoranın doğusunda M Binası’na giden 
yolun başında yer almaktadır (Res. 1). Agoradan 2.52 m. 
eninde bir kapıdan (4x4.50 m.) boyutlarında bir mekâna 
girilmektedir. Kapı eşiğinde bulunan (0.18x0.20 m.) 
menteşe yerlerinden yaklaşık 1.25 m. eninde iki kanatlı 
bir kapı olduğu saptanmıştır. Kapının doğuya açılan 
diğer cephesi oldukça tahrip olmuş, ancak döşeme üze-
rindeki izlerden burada kapı eşiği olmadığı açık bir geçit 
olduğu anlaşılmaktadır.

b. East gate

East gate is located on the east side of the agora at the 
beginning of the road leading to building M (Fig. 1). A 
doorway of 2.52 m. width leads from the agora into a 
room measuring 4.00x4.50 m. The holes for hinges on 
the threshold (0.18x0.20m.) pointed to the presence of 
a two-winged door of about 1.25 m. width. The other 
front of the gateway opening to the east is in very bad 
condition but traces on the flooring indicate that there 
was not a gate here and it was an open passage.

Excavations in 2007 showed that the flooring stones in 
the middle part of the east gate caved in and collapsed; 
these stones were documented and numbered in prepa-
ration for their repair. These stones were removed and 
the canal underneath them was cleaned. This canal of 
about 0.60-0.66 m. width has a pressed earth bottom 
while its sides were built with horizontal stones placed 
one on top of the other. Its bottom is 1.55 m. deep from 
the top of the flooring. This waste water canal is probably 
connected to the canal encircling the agora. Broken 
pieces of the removed flooring stones were put together 
with araldite and when necessary steel bars and placed 
in their original positions (Fig. 8). Furthermore, small 
fragments of column nr. 1 in this area were repaired 
using araldite. 

c. Wall reinforcement

In the areas whose excavations were completed, rubble 
and roughly cut stone walls were cleared of vegetation, 
washed and mortared, thus reinforced. The late period 

Res. / Fig. 7
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2007 yılında yapılan kazıda Doğu Kapısı’nın orta kıs-
mında döşeme taşlarının çökerek kırıldığı görülmüş, 
2008 yılı Haziran-Temmuz dönemi çalışmalarında rölö-
vesi yapılarak numaralandırılmış ve onarıma hazırlandı-
rılmıştır. Bu dönem numaralandırılmış olan taşlar kaldı-
rılarak altından geçen kanal temizlenmiştir. Yaklaşık 
0.60-0.66 m. eninde olan bu kanalın yan yüzü üst üste 
yatay taşlardan oluşmuş, sıkışmış toprak olan tabanı ise 
döşeme üstünden 1.55 m. derinliktedir. Büyük bir olası-
lıkla bu pis su kanalı agora etrafını çepeçevre dönen 
kanal ile bağlantılıdır. Kaldırılan döşeme taşlarının kırık 
parçaları araldit ve gerektiğinde çelik çubuk ile yapıştırı-
larak (Res. 8) özgün yerlerine oturtulmuştur. Ayrıca bu 
alanda yer alan 1 numaralı sütunun küçük parçaları aral-
dit ile yapıştırılarak onarılmıştır. 

c. Duvar sağlamlaştırma

Kazısı tamamlanan alanlarda moloz taş ve yonu taş 
duvarların bitki köklerinden temizlendikten sonra yıka-
narak derzlenmesi ve sağlamlaştırılması yapılmıştır. 
Kuzeydoğu köşesinde geç dönem yapı duvarı ve Doğu 
Kapısı yan duvarı tamamlanmıştır.

d. Küçük eser onarımı

Kazıdan ele geçen 53 adet sikkenin konservasyonları 
yapılmıştır. Altyapı’dan (su haznesi) balçık çamur için-
den çıkan pişmiş toprak malzemenin bir bölümü temiz-
lenerek koruma altına alınmıştır.

building wall and the side wall of the east gate were 
completed.

d. Restoration of small finds

53 coins in total uncovered in the course of the excava-
tions were conserved. Some of the terracotta items 
uncovered in wet mud in the substructure were cleaned 
and taken under protection.

Res. / Fig. 8
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Sütunlu Cadde

2008 yılında, 2007’de kazılan Sütunlu Cadde’nin doğu 
portikosunun doğusunda, caddeyi sınırlayan beton koru-
ma duvarının dışında, modern Viranşehir Caddesi üze-
rinde yer alan F-G 42, 43, 44, 45 plan karelerinde ve 
2005-2006 kazı sezonlarında E-F 39, 40, 41 plan kare-
lerinde açığa çıkarılan opus sectile taban döşemesinin 
yer aldığı doğu portikosunda E-F 42 plan karelerinde 
çalışılmıştır*. Kazıların amacı Sütunlu Cadde’nin Roma 
orijinali ve ardından gelen Bizans dönemlerindeki olası 
eklemeleri anlamak ve 525 yılında gerçekleşen depre-
min yıktığı, doğu portikonun dükkân duvarlarının ait 
olduğu mekânları ortaya çıkarmaktı. 

Bu amaçla başlatılan çalışmaları sırasında F-G 42 açma-
sından önemli buluntular ele geçmiştir. 12.08.2008 
tarihinde 6.24 m. seviyesinde Roma Dönemi bir bronz 
erkek heykelciğine rastlanmıştır. 19.5 cm. boyundaki 
erkek heykelinin sol el parmakları dışında herhangi bir 
kırık ya da hasarı yoktur. Başında sivri yapraklarla oluş-
turulmuş bir tiara olduğu, başın arka alt bölümünde 
saçın topuz yapıldığı ve enseden her iki omuza buklele-
rin düştüğü bu heykelciğin Apollon olduğu; duruş ve stil 
açısından en çok Likya Apollonu ile benzerlik gösterdiği 
anlaşılmaktadır (Res. 1). Bu heykelcik ile aynı tabakada 
198 adet Roma sikkesi ve ahşap mobilyalara aplik olarak 
kullanılabilecek bronz nesneler ele geçmiştir. 

2008 kazı sezonunda Prof. Dr. E. Tül Tulunay, Mersin 
Müzesi ve kazı evi deposunda bulunan mermer bir başa 
ait parçaları birleştirmiş, bunun aynı müzede sergilenen 
Asklepios heykeline ait olduğunu bulmuş ve yine heyke-
lin sağ kol ve omzundaki diğer eksik parçaları da belir-
lemiştir.

* 2008 yılı kazıları, Prof. Dr. R. Yağcı başkanlığında 1 Arkeolo-
ji Profesörü, 1 Yard. Doç. Dr., 2 Arkeolog Dr., 1 Arş. Gör., 2 
Arkeolog, 1 Restoratör-Mimar, 2 Mimar, 1 Harita mühendisi, 
1 Restoratör, 1 Heykeltraş ile 8 Arkeoloji, 1 Sanat Tarihi 
öğrencisi ve 27 işçi ile 17.07 - 29.08.2008 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir.

Colonnaded Street

The work of 2008 in the Colonnaded Street covered the 
grid-squares of F-G 42, 43, 44 and 45 located on 
Viranşehir Caddesi, outside the concrete protection wall 
bordering the Colonnaded Street to the east of the east 
portico uncovered in 2007, and grid-squares E-F 42 in 
the east portico where an opus sectile flooring was 
uncovered in E-F 39, 40 and 41 in the campaigns of 
2006 and 2007*. The excavations aimed at clarifying the 
Roman period original design and Byzantine additions, 
as well as uncovering the shops of the east portico that 
was devastated by the earthquake of 525 A.D.

Work in grid-squares F-G 42 brought to light important 
finds. On August 12th, at 6.24 m. level a bronze Roman 
male statuette was uncovered. Except for the fingers of 
the left hand, the male figure of 19.5 cm. in height has 
survived intact. He wears a tiara of pointed leaves on his 
head; his hair was made into a bun at the lower back of 
the head; and curls fall down to the shoulders from the 
neck; thus, he is Apollon and his posture and style recalls 
the Lycian Apollon the most (Fig. 1). Together with this 
statuette, a total of 198 Roman coins and bronze objects 
that could have served as appliqués on wooden furniture 
were uncovered in the same layer.

In this campaign, Prof. Dr. Elif Tül Tulunay put together 
fragments of a marble head kept in the Mersin Museum 
and excavation house depot. She identified that it 
belonged to the statue of Asklepios on display at the 
Mersin Museum and identified the missing parts on the 
right arm and shoulder of the statue.

* The 2008 campaign was conducted under the leadership of 
Prof. Dr. R. Yağcı by a team of one professor of archaeology, 
one assistant professor dr., two archaeologists with Ph.D, one 
research assistant, two archaeologists, one restorer-architect, 
two architects, one cartographer, one restorer, one sculptor, 
eight students of archaeology, one student of art history and 
27 workers from July 17th to August 29th.

Soli/Pompeiopolis 2008 Kazıları

Excavations at Soli/Pompeiopolis in 2008
Remzi YAĞCI
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Soli Höyük 

Soli Höyüğün güney doğusundaki G9/F9 ve G9 açmala-
rında 2002/2003 kazı sezonlarında çalışılmıştı. Bu yıl 
öncelikle G9 açmasında, Hitit Dönemi’ne ait kalınlaştı-
rılmış kasa tipi (cassemate) İ.Ö. 15. yy. kazamatlı sur 
duvarları ve bunların uzantısının görüldüğü F9 ve G9 
açmalarında mimari kompleksin tamamen açığa çıkarıl-
masına çalışılmıştır. 

G9 Açması

G9 açması ve G9-F9 servis yolu sınırında yer alan doğu-
batı yönlü dere taşlarından oluşan Hitit Dönemi İ.Ö. 14. 
yy. duvarının altında kazıya başlanmıştır. Bu sektördeki 
çalışmaların amacı, İ.Ö. 15. yy. Hitit kazamat sistemini 
açığa çıkarmaktı. Bu amaçla 15.71 m.’den 14.93 kotuna 
kadar 14. yy. duvarının dere taşları plan kare sistemine 
göre belgelendikten sonra kaldırılmıştır. Duvar taş dizisi-
nin batı ucunda, döküntü toprak içinden bir insana ait 
kemik parçaları oldukça tahrip olmuş biçimde gelmiştir. 
Yanı sıra ortaya çıkarılan dağınık seramiklere bakıldığın-
da tipik “Drab Ware” Hitit tabağı ağız parçaları, çömlek 
ve pithoslara ait kulp ve gövde parçaları yer almaktadır.

14.65 m. kotundan 14.37 m. seviyesine inildiğinde, bu 
seviyede kazamatlı duvar üzerinde yer alan çakıl taşları 
açığa çıkarılmıştır. F9 açmasında yer alan duvarın kaldı-
rılması çalışmaları ile birlikte değerlendirilirse: H8-H9- 
G9 ve F9 plan kareleri içerisinde yer alan İ.Ö. 15. yy. 
Hitit kazamatlı sur duvarı örgüsünün kuzey ve güney 
ucundaki alanlar açılarak höyüğün doğu yamacında yer 
alan sur sisteminin bir bütün olarak korunduğu anlaşıl-
maktadır. Bunun sonucunda kazamatlı duvarın doğu 
cepheli uzantıları ve kazamat odası oldukça belirgin bir 
şekilde ortaya çıkarılmıştır. Bu durum mimari çizim ile 
belgelenmiş ve 3 boyutlu planı resimdeki gibi canlandı-
rılmıştır (Res. 2). Kazı ve temizlik çalışmalarının ardın-
dan duvarlar jeotekstil ile örtülmüş, özellikle yağmur ve 
sel nedeniyle oluşabilecek statik sorunlara karşı kum 
torbaları ile desteklenmiştir.

Soli Höyük

Trenches of G9/F9 and G9 were dug in the southeast of 
Soli Höyük in the campaigns of 2002 and 2003. This 
year, we aimed at uncovering the thickened casemate 
fortification walls of the Hittite period (15th century 
B.C.), particularly in trench G9, and their extensions 
seen in F9 and G9 trenches in order to uncover the archi-
tectural complex.

Trench G9

Excavations were initiated beneath the 14th century B.C. 
Hittite period wall built with creek stones, extending in 
the east-west direction and located in trench G9 and 
service path of F9-G9. The aim was to uncover the Hittite 
casemate wall of the 15th century B.C. here. For this pur-
pose, the creek stones of the 14th century wall between 
+15.71 and +14.93 m. levels were documented system-
atically and then removed. At the west end of the wall 
were poorly preserved pieces of a human skeleton. In 
addition, the scattered potshards uncovered include rim 
fragments of drab ware Hittite plates, handle and body 
fragments of pots and pithoi. 

Upon reaching 14.37 m. from 14.65 m. level, pebbles 
laid on the casemate wall were uncovered. Thus, the 
areas around the north and south ends of the 15th cen-
tury B.C. Hittite casemate wall in grid-squares H8-H9-G9 
and F9 were exposed, and it was seen that the fortifica-
tion system on the east slope of the höyük was preserved 
as a whole. As a result, the extensions facing east of the 
casemate wall and a casemate room were clearly 
exposed. This was documented with architectural draw-
ings and a 3-D proposal was prepared (Fig. 2). Following 
the clearing and excavation work, the walls were cov-
ered with geotextile and statically supported with sand-
bags against any damage by rains and floods.

Pottery groups from the above-mentioned trenches 
belonging to the Hittite rule in Soli (i.e. when Kizzuwatna 

FG42 FG43

Res. 1  Apollon heykelciği
Fig. 1  Apollon statuette
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Soli’de Kizzuwatna’nın Hitit İmparatorluğu’nun egemen-
liğine girdikten (II/III. Tuthalia dönemi, İ.Ö. yak. XIV. yy.) 
sonraki dönemleri kapsayan yukarıda sözü edilen açma-
lardan elde edilen seramik grupları aşağıdaki biçimde 
incelenebilir:

– İp baskılılar (Büyük ve orta ölçekli depo kapları)

– RLWM (matara, kol, şişe biçimli libasyon kapları)

– Kafes bezemeliler (kare ağızlı, krater biçimliler)

– “Drab Ware” (Monokrom sığ ve derin kaplar, işaretli-
leri ölçek kabı olarak kullanılmışlardır).

 Bu dört grup diğer büyük Hitit merkezleriyle bağlantılı 
ve benzerlik gösteren belli standartlar taşımaktadır. Her 
biri Hitit İmparatorluk Çağı’nda standart üretim ve dağı-
lımın olduğunu ve bu üretim ve dağılımın merkezi bir 
yönetim tarafından yani kral ve ona bağlı otoriteler/yerel 
yöneticiler tarafından yürütüldüğünün bir kanıtıdır.

came under Hittite rule that started during the reigns of 
Tudhaliya II and III, ca. 14th century B.C.) can be catego-
rized as follows:

– String-impressed wares (large and medium size stor-
age jars)

– RLWM (water bottle-, arm- and bottle-shaped libation 
vessels)

– Cross-hatching decorated pottery (square mouthed 
and crater shaped)

– Drab ware (shallow and deep monochrome wares, 
those with signs were used for measuring purposes)

These four big groups have certain standards indicating 
connection and similarity with other important Hittite 
centers. All provide evidence that there was a standard 
production and distribution in the Hittite Imperial period 
and that this production and distribution was adminis-
tered by a central authority, i.e. the king and his authori-
ties or local administrators.

Res. 2  İ.Ö. 15. yy. Hitit kazamatları
Fig. 2  Hittite casemates of the 15th century B.C.
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Mersin’de yer alan Yumuktepe Höyüğü’ndeki arkeolojik 
kazılar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle 19 Temmuz – 
15 Eylül 2008 tarihleri arasında Prof. Dr. I. Caneva’nın 
bilimsel başkanlığında Türk ve İtalyan uzman ve öğren-
cilerden oluşan bir ekip ve bakanlık temsilcisi olarak A. 
Karabağlı’nın katılımıyla yapılmıştır*. 

Höyükteki çalışmalar üç ayrı sektörde sürdürülmüştür. 
Höyüğün kuzey ve kuzeybatısındaki tarihöncesi dönem, 
höyüğün zirvesindeki Ortaçağ açmaları ve höyüğün 
güneyindeki Bronz Çağı’nı incelemek üzere açılan plan 
karelerde çalışılmıştır.

Ortaçağ Açmaları (Res. 1)

Höyüğün zirvesinde yer alan Ortaçağ yapı katlarındaki 
çalışmalar öncelikle, 2002-2007 yılları arasında gün ışı-
ğına çıkarılan mimari kalıntıların üzerinde zamanla 
oluşan bitki ve çöplerin temizlenmesiyle başlamıştır. 

2008 yılı kazılarında 5x17 m. boyutlarındaki L 19, 
M 19, N 19 plan kareleri ilk kez açılmıştır. 2006 yılında 
da kısmen kazılmış olan L 13-14, L 15-17 ve M 13-14 
açmalarının bir bölümünde çalışılmıştır. 

2006 ve 2007 yıllarında çalışılmaya başlanan P 13-14-
15-16, Q 16-17-18  açmalarının yanı sıra R 13-14-15-16 
plan karelerinde de kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu alan-
daki 11.-13. yy. arasındaki yapı katlarına ait mimarileri-
nin ağır tahribat geçirmesine neden olan 1960’larda inşa 
edilen su deposudur. 

Zirvesinin doğu kesimindeki L-M-N-O 18-19 plan kare-
lerini kapsayan geniş açmada, önceki yıllarda ortaya 

* Yumuktepe kazıları 2008 yılı çalışmaları; Lecce Üniversitesi, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Vehbi Koç Vakfı, 
Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırmaları 
Enstitüsü’nün (AKMED) maddi katkılarıyla gerçekleştirile-
bilmiştir. 

Archaeological digs at Yumuktepe Höyüğü in Mersin 
were carried out from July 19th to September 15th under 
the scientific direction of Prof. Dr. I. Caneva leading a 
team of Turkish and Italian experts and students with the 
permission issued by the Ministry of Tourism and Culture 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums. 
The state representative was A. Karabağlı*.

Work on the höyük was conducted in three different 
areas. The prehistoric period was explored in the north 
and northwest of the höyük, the medieval period was 
explored on top of the höyük, while the grid-squares dug 
in the south were explored for Bronze Age finds.

Medieval Trenches (Fig. 1)

Work on the medieval strata atop the höyük started with 
clearing of the vegetation and garbage that covered the 
architecture exposed from 2002 to 2007.

New trenches were dug in grid-squares L 19, M 19 and 
N 19 for the first time in 2008. Work was also done in 
some parts of the trenches of L 13-14, L 15-17 and 
M 13-14, which were partially excavated in 2006.

In addition to trenches of P 13-14-15-16 and Q 16-17-18 
dug in 2006 and 2007, excavations were done in grid-
squares R 13-14-15-16. The water tank built in the 1960s 
was the main reason for the heavy damage observed on 
the 11th-13th century architecture in this area.

Work in the following trenches continued: The large 
trench covering grid-squares L-M-N-O 18-19 on the east 
part of the höyük peak; grid-squares O 16-17-18 cover-
ing the chapel to the south of the church and the creek 
stone-filled road extending in the east-west direction 

* The 2008 campaign at Yumuktepe was realized with the 
financial supports of Lecce University, Mimar Sinan Fine Arts 
University and Vehbi Koç Foundation Suna & İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED).

Yumuktepe Höyüğü’nde 2008 Yılı Ortaçağ Kazıları

Excavations in the Medieval of Yumuktepe Höyüğü  
in 2008

Gülgün KÖROĞLU
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çıkarılmış kilisenin güneyindeki mezar şapelini ve güne-
yindeki doğu-batı doğrultusunda uzanan dere taşı dolgu-
lu yolu kapsayan O 16-17-18 plan karelerinde, zirvenin 
güney ve güney batı kesimini kapsayan alan P-Q-R 
12-13-14-15 ile zirve açmalarının kuzeybatı kesiminde 
yer alan L-M 12-13-14 ve L 15-16-17 plan karelerinde 
çalışmalar sürdürülmüştür.

Kilisenin Doğusundaki Açmalar (Res. 2)

Kilisenin doğusunda bulunan L-M-N 18 plan karelerinde 
belirlenen, kuzeye doğru hafif bir eğimle yükselen sıkış-
tırılmış kireç harçlı, küçük çakıllardan oluşan yol iki evre 
göstermekte ve güneydeki çakıl ve dere taşı dolgulu 
yolun altında kalmaktadır. 2007 yılında bu yolun erken 
evresinde, kilise ile şapelin apsisi arasında zemine 
gömülü büyük bir pithos ortaya çıkarılmıştı. Bu yolun 
doğusunda ilk kez bu yıl açılan L-M-N 19 plan karele-
rinde yolun çevresindeki mekânlar araştırılmak istenmiş-
tir. Bu alan kazılmaya başlandığında, yüzey toprağının 
-30 cm. altında (22.30 m.) dağınık durumda bulunan 
insan iskeleti 13. yy.’ın ortalarında höyük zirvesinin 
doğu kesiminin mezarlık olarak kullanıldığı döneme ait 
olmalıdır.

L 19 açmasında yer alan iri kesme blok taşlardan döşe-
menin kuzeybatıda K 19, batıda L 20 plan karelerine 
doğru uzandığı görülmektedir. Bu taşlardan biri üzerinde 
giriş olduğuna işaret eden kapıya ait iki mil deliği vardır. 
Bu alanın biraz güneyinde (M 19) daha yüksek seviyede 
kalan alandaki taş döşeme daha geç bir evreye aittir. 
M-N 19 açmalarında yüzeyden -1 m. derinde (21.80) 
yoğun bir yangın ve kül tabakasıyla karşılaşılmıştır. 
Küçük bir kısmı kalan batı-doğu doğrultulu duvar kalın-

south of the chapel; grid-squares P-Q-R 12-13-14-15 on 
the south and southwest of the peak; grid-squares L-M 
12-13-14 and L 15-16-17 to the northwest of the trench-
es on the peak.

Trenches to the East of the Church (Fig. 2)

The road built with pressed lime mortar and gravel and 
identified in the grid-squares L-M-N 18 to the east of the 
church rises with a slight inclination toward north. This 
road extends underneath the road with gravel and creek 
stones to the south, thus displaying two phases. In 2007 
a large pithos buried in the ground between the church 
and the apse of the chapel was uncovered in the early 
phase of this road. Grid-squares L-M-N 19 opened for 
the first time this year were meant to explore the rooms 
flanking this road. At 30 cm. below the surface (+22.30 
m. altitude) there was a scattered human skeleton, 
which must date to the period when the east part of the 
peak served as a cemetery, about mid-13th century.

The flooring of large cut stones found in L 19 extends into 
K 19 in the northwest and into L 20 in the west. One 
block has two holes for door shafts pointing to a door-
way. A little bit to the south of this area, in M 19, the 
stone pavement at a higher level belongs to a later peri-
od. In the trenches of M-N 19 there is an extensive fire 
and ash layer at -1 m. below the surface (+21.80 m.). 
The entire area to the south of the poorly surviving east-
west wall was filled with broken bricks and roof tiles to 
form a floor. This flooring is at the same level as the  
brick-roof tile flooring uncovered in grid-square M 20 in 
2005 and thus they are connected. In the ground of the 
area to its south (grid-square N 19) there is a spherical 

Res. 1  Yumuktepe’nin zirvesindeki Ortaçağ açmalarının 2008 yılı 
kazılarındaki genel görünümü
Fig. 1  General view of the medieval trenches at the peak of 
Yumuktepe in 2008

Res. 2  Kilisenin doğusundaki açmalar 
Fig. 2  Trenches to the east of the church
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tısının güney kesimindeki tüm alan, tuğla ve kiremit 
kırıklarıyla doldurularak zemin oluşturulmuştur. Bu 
döşeme 2005 yılında M 20 plan karesinde bulunan 
tuğla, kiremit döşeli taban kalıntısıyla aynı kotta olup, 
birbiriyle ilişkilidir. Bu döşemenin güneyinde kalan ala-
nın (N 19 plan karesi) zemininde 100 cm. çapında 
yuvarlak bir tandır ortaya çıkarılmıştır. Yukarı doğru yük-
selen küresel biçimli tandır 5 cm. cidar kalınlığına sahip-
tir. Bu alanın batısındaki bölümü 2009 yılı kazı sezonun-
da kazılarak işlik olarak kullanılmış açık alan tamamen 
ortaya çıkarılacaktır. Ocağın doğusunda daha üst kotta 
yarıya yakın bir bölümü görülebilen daire şeklinde dönüş 
yapan duvarın silo ya da sarnıca ait olması mümkündür. 
Ayrıca M 19 açmasında (kilise apsisinden yaklaşık 3 m. 
doğuda) V biçiminde köşe yapan bir duvar bulunmuştur.

Kilise apsisinin etrafını kuşatan bu yolun üstteki evresi-
nin kaldırılması sırasında sağlam durumda iki minyatür 
kap ve sikke ele geçmiştir.

Dere Taşı Dolgulu Yol

O 16-18 plan karelerinde uzanan doğu-batı doğrultu-
sundaki, yaklaşık 30 ile 40 cm. kalınlığında orta boy 
dere taşı ve çakıl dolgu üzerine sıkıştırılmış toprak 
zeminli yol, açmanın henüz kazılmamış olan doğu kesi-
tine doğru devam etmektedir. Yolun kuzey kenarını, 
kesme kalker ve büyük boy dere taşlarından bir sıra 
kuşatmaktadır. Kullanıldığı dönem içerisinde yolun yük-
selmesiyle birlikte yolun kuzey kesimine yola çıkmak 
için, basamak olarak kullanıldığını düşündüğümüz taşlar 
eklenmiştir. 2004 yılında yolun üzerinde bir de, kare 
biçimli kanalizasyon çukuru ve dört taşın yan yana dizil-
mesinden oluşan bir paye kalıntısı belirlenmişti. 

Dere taşı dolgulu geç 12. yy.’a ait yolun batısındaki ala-
nın 4x4 m.’lik bir bölümü açılarak daha erkene ait yapı 
katının izleri araştırılmak istenmiştir. Yaklaşık 30-40 cm. 
kalınlığındaki dere taşlarının uzaklaştırılmasından sonra 
aynı alanda çakıl taşı üzerine, sıkıştırılmış kireç harçlı bir 
sıva ile kaplanmış 11. yy.’a ait bir döşeme ortaya çıkarıl-
mıştır. Bu döşeme bu alandaki bir mekâna ya da daha 
eski bir yola ait olmalıdır. Ancak bulunan kireç harçlı 
mekânın batısındaki duvar bir sınır oluşturmaktadır. Yan 
yana yerleştirilmiş dört kesme blok taştan oluşan duvar 
kalıntısının kireç harçlı zemin döşemesi olan mekânın 
batı duvarını oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Kazı çalışmaları sırasında iki kemik ağırşak, testi ağzı, 
çeşitli günlük kullanıma ait demir eşya parçaları, iki 
parça halinde bronz orak (?) ve çakılların altından biko-
nik akik boncuk ele geçmiştir. 

tandoor 100 cm. in diameter and with a wall thickness 
of 5 cm. The area to the west will be excavated in 2009 
in order to uncover the entire work area. To the east of 
the hearth, at a higher level is a round-shaped wall, 
which may belong to a silo or a cistern. In addition, a 
V-shaped wall was found in trench M 19 (about 3 m. to 
the east of church apse).

During the removal of the upper phase of the road encir-
cling the church apse, two intact miniature vessels and 
coins were uncovered.

Road with Creek Stones

The road extending in the east-west direction in grid-
squares O 16-18 is filled with medium size creek stones 
and gravel for a thickness of about 30 to 40 cm. and 
covered with pressed earth. It extends into the unexca-
vated east profile of the trench. The north side of the 
road is bordered with a row of cut limestone blocks and 
large size creek stones. As the road rose in height during 
the period it was in use, stones were added to the north 
side, which we think were placed to serve as steps to 
access the road. In the 2004 campaign, a square-shaped 
sewage manhole and remains of a pier comprising four 
stone placed side by side were also noted.

In the west of this late 12th century road with creek stone 
filling, a 4x4 m. area was excavated in order to explore 
any earlier remains here. When the creek stone filling of 
about 30-40 cm. was removed, an 11th-century flooring 
of gravel covered with pressed lime mortar was exposed. 
This flooring should belong to a room here or an earlier 
road; however, the wall to the west of this room with 
lime mortar constitutes a border – the wall remain com-
prising four blocks placed side by side was seen to be the 
west wall of this room with lime mortar flooring.

Small finds here include two bone loom weights, jug 
mouth, fragments of iron objects for daily use, a bronze 
sickle (?) in two pieces and a biconic agate bead from 
under the pebbles.

Work at the Burial Chapel and the Church

The heap of earth left untouched in the west part of the 
burial chapel in 2007 was excavated in 2008. The work 
brought to light another damaged burial. On the left of 
the grave are three rows of stones. The skull and lower 
legs of the skeleton are missing. The arms cross the chest. 
Bones of an infant are found between the upper leg 
bones. Fragments of an ochre yellow glazed bowl were 
also found here and they must have belonged to a bowl 
left as a burial gift.
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Mezar Şapeli ve Kilisedeki Çalışmalar 

2007 yılında ortaya çıkarılan mezar şapelinin batı bölü-
münde bırakılmış olan yükselti 2008 kazı sezonunda 
kaldırılmıştır. Bu çalışma sırasında tahrip olmuş bir 
gömü daha bulunmuştur. Mezarın sol tarafında üç taş 
dizisi vardır. İskeletin kafatasıyla bacakların dizden aşağı 
kısmı bulunamamıştır. İskeletin elleri göğüs seviyesinde 
çapraz bir şekilde kıvrılmıştır. Üst bacak kemikleri ara-
sında küçük bir bebeğe ait kemikler vardır. Ayrıca hardal 
sarısı renkte monokrom sırlı bir çanağa ait parça da aynı 
alanda ele geçmiştir. Bu kap parçası mezara ölü hediye-
si olarak bırakılmış bir çanağa ait olmalıdır.

Kilisenin kuzeybatısındaki 12. yy.’a ait örme payenin 
kaçak kazı yapanlar tarafından tahrip edilerek çevreye 
dağıtılan taşları temizlenmiş ve en alt seviyede kilisenin 
ilk inşa edildiği döneme ait dikdörtgen prizması şeklin-
deki yassı taş sütun kaidesi ortaya çıkarılmıştır. 

Önceki yıllarda belirlenen kilisenin ve şapelin apsisleri-
nin yok olmasını engellemek için kendi taşlarıyla ve 
çamur harcıyla basit bir onarım yapılmış, apsisler yakla-
şık 1 m. yüksekliğinde örülerek yükseltilmiştir.

Kilisenin Kuzeyindeki Alan (L 14-19 plan kareleri) 

2007 yılı kazı sezonunda çalışılmaya başlanan kilisenin 
kuzeyindeki alanda derinleşme çalışmaları 2008 yılı 
çalışma sezonunda da devam etmiştir. 11. yy. yapı katı 
kurulurken Ortaçağ’a ait mimarilerin temelleri, Demir 
Çağ yapılarını keserek ve yok ederek içine açılmıştır. 
Kiliseye kuzeyden bitişik alanda belirlenen 11. yy.’a ait 
amphora ve pithoslarla aynı seviyedeki Demir Çağ’a ait 
kuzeybatı-güneydoğu yönlü bir duvar kalıntısı Ortaçağ 
seviyesinde korunmuştur. Demir Çağ yapı katı zirvenin 
kuzey kesiminde güneye oranla daha yüksekte yer 
almaktadır. Bu sebeple L 14-17 plan karelerinde yapılan 
kazılarda Demir Çağ’a ait yapıların orta ve büyük boy 
dere taşlarıyla kuru duvar tekniğiyle inşa edilmiş duvar 
kalıntıları ve bol miktarda seramik parçaları ele geçmiş-
tir. 2009 yılında, Demir Çağ yapılarını daha geniş alan-
larda incelemek üzere K 13-19 plan karelerinde kazı 
çalışmaları yapılması düşünülmektedir. 

Zirvenin Kuzeybatısındaki Mimari Kalıntılar (Res. 3)

2006 yılında çalışılmaya başlanan zirvenin kuzeybatı-
sındaki L-M 11-14 plan karelerini kapsayan dörtgen 
biçimindeki tüm alanın, güney ve doğu kesitleri incelen-
diğinde Demir Çağ tabakalarının burada yüzeye çok 
yakın seviyede olduğu belirlenmişti. Bu alanda başlayan 
çalışmalarda yüzey toprağının hemen altında I. Dünya 
Savaşı sırasında Fransız işgal güçlerinin kamp yerinin 

Stones of a masonry pier of the 12th century damaged 
and scattered by treasure hunters were cleared and at 
the bottom level rectangular prismatic column base from 
the first phase of the church was exposed.

The apses of both the church and the chapel were raised 
about 1 m. by building with their own stones and mud 
mortar in order to prevent them from falling apart.

Area to the North of the Church  
(Grid-squares L 14-19)

Excavating deeper in the area to the north of the church, 
initiated in 2007, continued in this campaign. When the 
buildings of the 11th century were built their foundations 
cut through the buildings of the Iron Age, destroying 
them. Remains of a wall of the Iron Age extending in the 
northwest-southeast direction at the same level as the 
amphorae and pithoi of the 11th century in the area to 
the north of the church are preserved at the medieval 
level. The Iron Age building layer is at a higher level in 
the north part of the peak than in the south part. 
Therefore, excavations in the grid-squares L 14-17 
brought to light remains of walls built with medium and 
large size creek stones in dry masonry technique as well 
as numerous potshards. In 2009, it is foreseen to exca-
vate in grid-squares K 13-19 in order to explore the Iron 
Age buildings across a larger area.

Architectural Remains in the Northwest Part of the 
Peak (Fig. 3)

Work in the grid-squares L-M 11-14 was initiated in 2006 
and it was seen that the Iron Age strata in the south and 
east profiles of this rectangular area were very close to 
the surface. Work here brought to light traces and 
remains of the occupying French forces’ camp during 
WWI right below the surface soil. In grid-squares L 11 
and 12 are remains of two walls, parallel to each other 
1.5 m. apart, 5 m. long and extending in the south-north 
direction. Between the wall stones there are broken frag-
ments of architectural elements, such as columns, colo-
nettes and column bases, put to second use. The hearth 
in grid-square L 13 comprises two rectangular blocks 
placed side by side and a horizontal stone placed on 
top; finds around it include pottery fragments and mono-
chrome glazed potshard with irregular incised lines (brit-
tle ware) in addition to ash and coal remains; our efforts 
over a wide area to identify the floor were not fulfilled. 

Rectangular, square or hexagonal shaped opus sectile 
pieces that are polished on one side and mostly cream 
colored or black were uncovered all over the trench. 
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olduğunu gösteren izler ve kalıntılar ele geçmiştir. L 11 
ve 12 plan karelerinde yüzey toprağının hemen altında 
güney-kuzey yönlü 1.5 m. arayla duran yaklaşık 5 m. 
uzunluğunda iki duvar kalıntısı bulunmuştur. Duvarların 
taşları arasında moloz ve kesme dikdörtgen taşların yanı 
sıra sütun, sütunce ve sütun kaidesi gibi mimari eleman-
ların kırık parçaları devşirme olarak ikinci kez kullanıl-
mıştır. L 13 plan karesi içinde yan yana yerleştirilmiş iki 
dikdörtgen taş ve üstündeki yatay taştan oluşturulan oca-
ğın çevresinde kömür ve kül kalıntılarının yanı sıra çöm-
lek kalıntıları ve rasgele kazıma çizgilere sahip (britille 
ware) monokrom sırlı seramik parçası bulunmuş, bütün 
bu geniş alanda yapılan ayrıntılı çalışmalara rağmen 
düzenli bir taban kalıntısı belirlenememişti. 

Dikdörtgen, kare ve altıgen biçimli, bir yüzleri parlatıl-
mış çoğunluğu krem ve siyah renkli opus sectile döşeme-
ye ait taşlar dağınık biçimde tüm açmada bulunmuştur. 
Benzer taşlar 1997-98 yıllarında kilisenin avlusu olabile-
cek plan karelerde de ele geçmişti. Ancak in situ bir 
döşemeye henüz rastlanmamıştır.

2008 kış aylarında kaçak kazılar sonucu ortaya çıkarılan, 
bu açmanın güney kesiminde görülen zemine gömülü 
olarak bulunmuş olan pithosun seviyesine ulaşabilmek 
için yapılan derinleşme çalışmalarında yaklaşık 2x2 m. 
boyutlarında kireç harçlı bir zemin kalıntısı belirlenmiş-
tir. Bu zeminin güneydoğu köşesinde, üzerinde freskolar 
olan sıva parçaları bulunmuştur. 

Zirvenin Güneyindeki Açmalar (Res. 4)

2006 yılında, P 13 plan karesinde yüzey toprağının -10 
cm. altında (22.65), içindeki çömleklerle birlikte ortaya 
çıkarılan ocak ve çevresindeki mekânın olduğu alan 

Similar stones were also uncovered in 1997 and 1998 in 
grid-squares where the courtyard of the church could be 
located; however, no in situ flooring has been identified 
yet.

A pithos buried in the ground was uncovered in the 
south of this trench during illegal digs in the winter 
months of 2008; in order to reach its bottom, we dug 
deeper and remains of 2x2 m. area of lime mortar floor-
ing were uncovered. In the southeast corner of this floor-
ing, traces of frescoes were found on plaster fragments.

Trenches in the South Part of the Peak (Fig. 4)

In 2006, the area surrounding the hearth uncovered 
in grid-square P 13, just 10 cm. below the surface 
(+22.65 m.), containing pottery, was excavated to 
expose the room containing it. When the höyük was 
transformed to a park in 1960s and the water tank was 
built here, the medieval strata were heavily damaged. 
Building stones uncovered during the construction 
were scattered around haphazardly where the grid-
squares Q 13-14 and R 13-14 are located today. After 
the removal of scattered stones, 50 cm. below the sur-
face (+22.30 m.) we reached a hard flooring of medium 
and small size creek stones with much lime mortar. This 
flooring extends eastward like a corridor between the 
two rooms. Similar lime mortared flooring is also seen at 
30 cm. below the surface to the west of the water tank.

Work around the water tank brought to light, in the 
upper layers, various small finds including Aegean wares 
–brown and green painted, engraved and carved under-
glaze pottery– dated to the 12th-13th centuries (Fig. 5), 
Cyprus and Port Symeon ceramics which feature incised 

Res. 3  Zirve açmalarının kuzeybatısındaki mimari kalıntılar
Fig. 3  Architectural remains to the northwest of the trenches on 
the peak

Res. 4  Zirvenin güneybatısındaki mimari kalıntılar
Fig. 4  Architectural remains in the southwest of the peak
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genişletilerek çevresinde büyük bir açma açılmıştır. 
1960’larda höyüğün park haline getirilmesi sırasında 
inşa edilen modern su deposu bu alandaki Ortaçağ taba-
kalarını büyük oranda tahrip ve yok etmiştir. İnşaat sıra-
sında ortaya çıkarılan yapıların taşları Q 13-14, R 13-14 
açmalarının olduğu alana gelişigüzel atılmıştır. Dağınık 
durumdaki taşların kaldırılmasından sonra yüzeyden -50 
cm. (22.30) derinde bol kireç harçla orta ve küçük boy 
dere taşlarının birleşmesinden oluşan dolgu sert bir 
zemin vardır. Bu zemin iki mekân arasında koridor biçi-
minde doğuya doğru uzanmaktadır. Buna benzer bir 
diğer kireç harçlı zemin yüzeyden -30 cm. derinde 
deponun batısında görülmektedir. 

Su deposunun çevresinde yapılan çalışmalar sırasında 
üst seviyelerde 12-13. yy.’lara tarihlendirilen Ege kapları 
olarak adlandırılan sır altına kahverengi ve yeşil boya-
ma, kazıma ve oyma (Res. 5), Doğu Akdeniz kökenli 
kazıma ve renkli sır akıtma tekniklerinin bir arada kulla-
nıldığı Kıbrıs ve Port St. Simeon seramikleriyle, koyu 
kiremit rengi hamurlu (britille ware) seramikler bol mik-
tarda ele geçmiştir.

Bu alanda yapılan derinleşme çalışmalarında çok odalı 
bir mimariye ait duvarlarla, taş ve sıkıştırılmış toprak 
döşemeli zeminler gün ışığına çıkarılmıştır. Su deposu-
nun güneyindeki taş döşeli alanda 22.08 m.’de ele geçen 
delik işi ve kazıma tekniğinde işlenmiş üzerinde hayat 
ağacı benzeri bir şekil olan bronz madalyonun üzerinin 
altın yaldızla kaplı olduğu görülmektedir (Res. 6). 
Benzerini yayınlarda bulamadığımız bu dekoratif obje-
nin kolye sarkacı ya da kemer tokası olması mümkündür. 

P-Q-R 13-14 açmalarında yoğunlaşan kazı çalışmaların-
da buradaki yapıların önünde kuzey-güney doğrultulu 
bir duvar uzanmaktadır. Garstang’ın kazılarında da bulu-
nan bu çevre duvarı bu alandaki yapıları batı yönden 

and color drips, and numerous brittle ware shards of 
dark brick-red fabric.

When we dug further down, walls belonging to a 
multi-roomed architecture as well as stone and pressed 
earth floors were uncovered. In the stone paved area to 
the south of the water tank, a bronze medallion was 
uncovered at 22.08 m. level. It is decorated with a tree-
of-life style motif in openwork and incision techniques 
and it was originally gilded (Fig. 6). Its parallel has not 
been found in publications and it is likely that it was used 
as a pendant or a belt buckle.

Excavations in grid-squares P-Q-R 13-14 exposed a wall 
extending in the north-south direction in front of the 
structures there. This encircling wall had been found by 
Garstang too and it should be bordering the buildings 
here from their west. The buildings here appear very 
complex and walls of different periods have been 
interwoven and built on top of each other. Buildings of 
the 11th century continued in use as storehouses in later 
periods (second half of the 12th century). A rectangular 
building with a semi-circular apse on the east side and 
extending in the east-west direction in grid-squares P-Q 
13-14 was possibly a chapel in its early phase but it was 
seen that its function changed in the building layer Ia 
phase. The room with a different function in its early 
phase and its rectangular yellow flagstones were 
removed about mid-12th century and placed side by 
side forming bases for pithoi and other storage jars. The 
area had suffered from fire and contained carbonized 
grains, fig, almond, and apple or pear seeds. Small 
spheres of baked clay could have served as marbles or 
sling stones. In addition, pierced seashells and small 
stone pendants ready for piercing but not pierced yet 
were also found.

Res. 5  Oyma tekniğinde 
tavşanlı çanak
Fig. 5  Bowl with carved rabbit

Res. 6  Bronz üzerine altın 
yaldızlı madalyon
Fig. 6  Gilded bronze medallion

Res. 7  Aziz Menas tasvirli pişmiş toprak matara 
Fig. 7  Terracotta pilgrim’s bottle with St. Menas
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kuşatıyor olmalıdır. Bu alanda oldukça karışık durumda 
bir yapılanma vardır ve farklı dönemlerin duvarları iç içe 
geçmiş, üst üste kurulmuş durumdadır. 11. yy. yapıları 
daha geç dönemlerde (12. yy.’ın ikinci yarısında) depo 
mekânlarına dönüştürülerek kullanılmaya devam etmiş-
tir. P-Q 13-14 plan karesindeki batı-doğu yönlü dikdört-
gen planlı, doğusunda yarım yuvarlak apsis biçimli bir 
bölümü de bulunan belki erken kullanım evresinde bir 
şapel olması mümkün mekânın Ia yapı katı evresinde 
işlevinin değiştirildiği anlaşılmaktadır. İlk kullanım evre-
sinde daha farklı bir işlevi olan P 13-14 plan karelerin-
deki mekânın sarı renkli dörtgen biçimli döşeme taşları 
12. yy. ortalarında yerlerinden sökülerek pithos ve sakla-
ma kapları için kaide oluşturacak şekilde yan yana dizil-
mişlerdir. Yangın geçirmiş bu alanda bol miktarda 
kömürleşmiş tahıl kalıntıları, incir, badem, elma veya 
armut çekirdekleriyle karşılaşılmıştır. Topraktan yapılmış 
küçük kürelerin bilye ya da sapan taşı olarak kullanılmış 
olması mümkündür. Ayrıca üzerleri delinmiş deniz 
kabukları ve delinmek üzere hazırlanmış, delme işlemi 
yarım kalmış küçük taş pandantiflerde bulunmuştur.

Bu alanda gün ışığına çıkarılan ilginç buluntular arasın-
da serpantin taşından oyulmuş kandil, buhurdan ya da 
havan olarak kullanılmış olabilecek küçük bir taş kap ve 
bronzdan yapılmış iki kandil de vardır. Bronz kandiller-
den biri yuvarlak bir plakanın dört taraftan içe doğru 
bastırılarak eşkenar dörtgen biçimine getirilmesiyle oluş-
turulmuştur. Kandilin asılarak kullanıldığına, karşılıklı iki 
yanına açılmış delikler işaret etmektedir. Diğer bronz 
kandil ise küçük bir çanak şeklindedir. Benzerlerinde 
olduğu gibi üç tarafında olması gereken palmet ya da 
kuş şeklindeki çıkıntılarıyla, fitil veya akıtma kanalı kop-
muştur. Aynı alanda ele geçen ve mekânın erken kulla-
nım evresinde bir şapel olabileceği fikrimize katkı sağla-
yan bir diğer eser, baskı yüzünde çevresi oyulmuş, üzeri 
kazıma çizgilere çevrelenmiş haç tasvirli silindirik göv-
deli kutsal ekmek mührüdür. Hıristiyanlığın en önemli 
ayinlerinden biri olan ekmek, şarap ayininde (litürji/öka-
risti) sunulan prosphora denilen kutsal ekmeklerin 
mühürlenmesinde kullanılmış olmalıdır. 

Bu alanın güneydoğusundaki Ia yapı katına ait küçük bir 
odanın kazılması sırasında bulunan boyun ve kulpları 
kırık olan pişmiş toprak hacı matarasının (ampulla) ön 
yüzünde yanlara açtığı ellerinde defne dalları tutan, iki 
yanında yere çökmüş iki deve bulunan kısa etekli tunik 
biçimli giysisiyle Aziz Menas (Res. 7), arka yüzde ise 
yuvarlak defne çelengi madalyon içinde merkezde bir 
haç ve çevresindeki eski Yunanca yazıtta ‘Aziz Menas’ın 
kutsaması’ yazılıdır. Özellikle 5.-7. yy.’lar arasında azi-
zin İskenderiye yakınlarındaki Abu Mena’daki ziya-
retgâhından getirilen içinde su ya da yağ taşınan şifa 

Interesting finds from this area include an oil lamp 
carved from serpentine, a small stone vessel which may 
have served as an incense burner or mortar and two 
bronze lamps. One bronze lamp was formed by bending 
a round plaque from four directions forming a rhombus. 
Holes pierced opposite each other show that it was used 
hanging. The other bronze lamp is in the shape of a small 
bowl. Palmette- or bird-shaped appliqués, as expected to 
be placed on three points known from similar examples, 
and wick hole or canal are missing. Another object 
found in the same area and supporting the hypothesis of 
a chapel in the early phase is a holy bread stamp with a 
cylindrical body; its pressing field has a cross motif 
framed with incised lines but rendered in relief. This 
stamp must have served for stamping the holy bread 
called prosphora for the Eucharist.

Excavation of a small room to the southeast of this area 
brought to light a terracotta pilgrim’s bottle (ampulla) in 
building layer Ia. On the front is the standing figure of St. 
Menas with his hands opened to the sides and holding 
laurel branches, dressed with a short tunic and flanked 
with a sitting camel on both sides (Fig. 7). On its rear 
side is a laurel wreath framing a cross motif in the middle 
surrounded with an inscription in ancient Greek reading 
“blessing of St. Menas”. Small terracotta bottles contain-
ing water or oil with healing powers brought from his 
visiting site at Abu Mena near Alexandria, Egypt, espe-
cially in the 5th-7th centuries, are found at many centers. 
Its find layer at Yumuktepe is dated to the 11th-12th cen-
turies but its parallels are dated to the 5th-7th centuries in 
publications and this is contradictory. Thus, this object 
must belong to the earliest Byzantine layer of the mound 
and somehow got mixed into the later layer.

Res. 8  Roma Dönemi lahit parçası
Fig. 8  Sarcophagus fragment from the Roman period
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Column bases, pieces of architectural sculpture and a 
Late Roman sarcophagus fragment were incorporated 
into the walls of the 12th century buildings. The Roman 
sarcophagus fragment was reused upside down in the 
north-south extending wall in grid-square P 13 and there 
is a depiction of Eros and Psyche embracing and Mars 
with them (Fig. 8).

verdiğine, koruyucu olduğuna inanılan küçük pişmiş 
topraktan mataralara pek çok yerde rastlanmaktadır. 
Yumuktepe kazılarında bulunduğu geç 11.-12. yy. taba-
kalarıyla, benzerleri için yayınlarda verilen 5.-7. yy. 
tarihleri arasında tezat vardır. Bu eser höyükteki erken 
Bizans tabakasına ait olup, geç tabakaya karışmış olma-
lıdır. 

12. yy. yapılarının duvarlarında sütun kaidesi, mimari 
plastik parçaları ve geç Roma Dönemi lahit parçası 
devşirme olarak kullanılmıştır. P 13 açmasında kuzey-
güney doğrultulu duvar kalıntısında devşirme olarak ters 
çevrilerek kullanılmış Roma Dönemi lahit parçası 
üzerinde kucaklaşan Amor ile Psykhe çiftinin yanında 
savaş tanrısı Mars vardır (Res. 8). 
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“Antalya İli ve İlçelerinde Bizans Dönemi Araştırmaları” 
konulu yüzey araştırmasının 2008 yılı arazi çalışması, 
31.08-12.09.2008 tarihleri arasında yapılmıştır. Alanya 
İlçesi’ne bağlı Mahmutlar beldesindeki Bizans liman 
kenti Naula’da 2007 yılında başlayan araştırmalarımız 
tamamlanmıştır*. 

Bizans yerleşimi Naula’daki yapıların geçen yıl yarım 
kalan bölümünde Total Station kullanılarak yapılan diji - 
tal ölçümlerde elde edilen veriler, bilgisayar ortamında 
AutoCAD ve NetCAD programlarına aktarılmıştır. Yapıla-
rın ülke koordinatlarına göre ölçekli plan krokileri çıka-
rılmıştır. Y. Mim. Ö. Sağıroğlu tarafından çizimler üzerin-
de, teknik ayrıntılar işlenerek planları hazırlanmıştır.

Kıyıdan içeride Cebel-i Reis Dağı’nın yamaçlarında yer 
alan antik kent Laertes’in Bizans Dönemi limanı olarak 
anılan kent, kaynaklarda Naula ve/veya Mylome adlarıy-
la anılmaktadır. Naula, Alanya’nın 16 km. doğusunda 
Mahmutlar beldesindedir. Günümüzde denize yaklaşık 
500 m. uzaklıkta, birkaç köy evi ile muzluklar ve apart-
manlar arasında yer alır. 7.60 m. - 30.24 m. arasındaki 
kotlarda bulunan yapılar, kenti sınırlayan bir çevre duva-
rı içinde olup, çevre duvarı yer yer muz bahçelerinin 
içinde kalmış; yıkılmış bölümlerde ise köylülerce yıkılan 
taşlar kullanılarak duvarlar tamamlanmıştır. Kentte günü-
müze gelen dört kilise, bir hamam, konutlar, zeytinyağı 
veya şarap işlikleri ile işlevi tanımlanamayan yapı kalın-
tıları bulunmuştur. 

* Bu yıl arazideki çalışmalar, temsilcimiz Uzm. Ş. Kılıç eşliğin-
de, Har. Müh. S. Memioğlu, Hacettepe Üniversitesi, Sanat 
Tarihi Bölümü Araş. Gör. B. İşler ile T. İşoğlu, T. Yeşiltaş ve Y. 
Kaya’dan oluşan ekip üyeleri ile gerçekleştirilmiştir. 2008 yılı 
çalışmaları, DÖSİMM’in (Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner 
Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü), AKMED’in (Suna - 
İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü) des-
tekleri ve kendi olanaklarımızla yapılabilmiştir.

The fieldwork of our “Surveys on Byzantine Period in 
Antalya Province and Townships” in 2008 lasted from 
August 31 to September 9. Our surveys at Naula, a 
Byzantine port city, in Mahmutlar Beldesi of Alanya 
İlçesi, initiated in 2007 was completed in this cam-
paign*.

Digital measurements with total station were completed 
in the part that could not be finished last year and the 
data thus obtained were transferred to AutoCAD and 
NetCAD programs. Plans of the buildings were drawn to 
scale based on country coordinates. Technical details 
were marked on the plan drawings by architect Ö. 
Sağıroğlu (MA).

This settlement is mentioned with the names Naula and/
or Mylome in sources that state that it was the port city 
of Laertes, an ancient city on the slopes of Cebel-i Reis 
Dağı, somewhat inland. Naula is within the borders of 
Mahmutlar Beldesi, 16 km. east of Alanya. Today it is 500 
m. away from the sea and surrounded with a few village 
homes, a banana orchard and apartment buildings. The 
buildings stretch across an area whose altitude varies 
from 7.60 m. to 30.24 m. and are encircled by a wall, 
which extends partly into the banana orchards here and 
there; where the wall collapsed it was rebuilt by the vil-
lagers using its own stones. The ruins of the city include 
four churches, one bathhouse, houses, olive oil or wine 
presses and buildings of unidentified function.

* This year’s fieldwork team members were expert Ş. Kılıç as 
the state representative, cartography engineer S. Memioğlu, 
research asst. B. İşler of Hacettepe University Dept. of Art 
History and T. İşoğlu, T. Yeşiltaş and Y. Kaya. The 2008 cam-
paign was financed by DÖSİMM of the Ministry of Culture 
and Tourism, AKMED (Suna & İnan Kıraç Research Institute 
on Mediterranean Civilizations) as well as our personal con-
tributions.

Alanya ve Çevresinde Bizans Araştırmaları 2008

Surveys on Byzantine Remains in and  
around Alanya in 2008

Sema DOĞAN

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI / SURVEY REPORTS
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2007 yılı çalışmalarında, iki kilise (A ve B Kiliseleri), 
hamam, kentin çevre duvarlarının bir bölümü, konutlar 
ve işlevi saptanamayan bazı yapıların planları çıkarılmış-
tır. 2008 yılında kentteki diğer iki kilisede (C ve D 
Kiliseleri), çevre duvarlarında ve eksik kalan yapılarda 
çalışmalar tamamlanmıştır. 

Kentin iki önemli yapısı C ve D Kiliseleri, kenti sınırlayan 
çevre duvarları ve konutlara ait duvar kalıntıları, işlikle-
rin baskı kolu yuvaları bu yıl yapılan ölçümlerle belgele-
nerek, planları tamamlanmış, kentin günümüze gelebi-
len dokusu ortaya çıkarılmıştır (Plan 1).

C Kilisesi, naosunun içinde bir köy evinin bulunduğu, 
doğu, kuzey ve güney duvarları kısmen günümüze gele-
bilmiş, doğusu içte ve dışta yarım daire biçimli apsislidir 
(Res. 1). Apsiste beşik kemerli üç pencere açıklığı vardır. 
Naosta stylobat kalıntıları, kilisenin üç nefli olduğunu 
belirler. Naosun kuzey duvarı doğal kayalara yaslıdır.

Kentin günümüze gelebilen diğer ibadet yapısı D 
Kilisesi’dir. Kenti sınırlayan muzlukların yanında bir köy 
evinin arka bahçesinde kalmış kilisenin doğu ve kuzey 
duvarları mevcuttur. Doğusunda içte ve dışta yarım daire 
planlı apsiste beşik kemerli iki pencere açıklığı yer alır. 
Apsisin dışında güneydoğudaki duvar kalıntısı bir köşe 
odasının varlığına işaret eder. Yapının iç duvarlarında 
sıva üzerinde duvar resimlerinin kalıntıları dikkati  
çeker.

The 2007 campaign had covered documentation of two 
churches, namely A and B, the bathhouse, some parts of 
the encircling wall, houses and some other buildings 
with unclear function. In 2008, work on the other two 
churches, namely C and D, and remaining parts of the 
encircling wall was completed. 

Two important monuments, namely churches C and D, 
the walls encircling the settlement, the wall remains 
belonging to houses, and holes for press-arms at the 
work areas were measured and documented; their plans 
were completed and the extant urban texture of the city 
has been revealed (Plan 1).

Church C houses a village house in its naos; its north, 
south and east walls have partially survived and the apse 
is semicircular both inside and outside (Fig. 1).The apse 
also features three round-arched windows. Traces of sty-
lobate indicate that the church was a three-aisled basili-
ca. The north wall rests on natural rocks.

Church D, the other extant place of worship, is located 
in the back yard of a village house by the banana 
orchards that border the city; its north and east walls are 
extant. The apse is semicircular both inside and outside 
and has two round-arched windows. Remains of a wall 
to the southeast of the apse point to the presence of a 
corner room. Traces of wall paintings are visible on the 
plaster of the interior walls.

Plan 1   
Naula liman  
kenti
The port city 
Naula
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Bu yıl kenti sınırlayan çevre duvarlarında yapılan çalış-
malar tamamlanmış, duvarların düzensiz biçimde oldu-
ğu belirlenmiştir. D Kilisesi’nin kuzeybatı-güneydoğu 
yönlerinde devam eden kent duvarları güneybatıya 
doğru devam etmekte olup, muzlukların, günümüzde 
halen büyük bir hızla devam eden inşaatların Naula’nın 
içine kadar girmesi sonucunda (Res. 2) ve Mahmutlar 
Belediyesince açılan cadde ve sokakların tahribatıyla 
Naula’daki pek çok yapının ve çevre duvarlarının orta-
dan kaldırıldığı acı bir gerçektir (Res. 3-4). C Kilisesi ile 
Naula’nın çevre duvarı arasından geçen Mahmutlar – 
Gözüküçüklü yolu, kenti kuzey yönünde de tahrip 
etmiştir. C Kilisesinin çevre duvarlarının dışında yer 
alması, liman kentinin bir dönemde çevre duvarı dışına 
yayılmış olduğunu ve olasılıkla kara tarafında ikinci bir 
çevre duvarı ile kentin korunma ve savunmasının güç-
lendirildiği düşünülür. 

İzleyebildiğimiz Bizans kent dokusu, deniz sularının 
Erken Bizans Döneminde 200-300 m. içeride olduğunu 
düşündürmektedir. Yaklaşık 10 m. yüksekliğindeki çevre 
duvarları kenti dört yönde sınırlayarak karadan ve deniz-
den gelecek tehlikelere karşı kentin güvenliğini sağla-
mıştır. Çalışmalarımızla ortaya çıkarmaya çalıştığımız 
orijinal kent dokusu ne yazık ki noksandır. Nitekim, kay-
naklarda Naula’da dokuz kiliseden söz edilmesine karşın 
yalnızca dördünün kalıntılarının belirlenebilmesi, bozu-
lan yerleşim dokusunun kanıtıdır.

Kaynaklara göre Naula’da dokuz kilisenin varlığı, burada 
büyük bir nüfusun yaşadığına işaret etmektedir. Aynı 

Work on the encircling walls of the city has been com-
pleted in this campaign and it was noted that the walls 
are irregular. Encircling church D from the northwest 
toward southeast, the walls continue southwestward 
and, as the banana orchards as well as constructions 
have penetrated into Naula (Fig. 2) in addition to the 
destruction by the construction of streets by Mahmutlar 
Belediyesi, it has to be sadly noted that many buildings 
and encircling walls have disappeared (Figs. 3-4). The 
Mahmutlar – Gözüküçüklü road passing between church 
C and the encircling wall has also damaged the north 
part of the city. As church C is located outside the encir-
cling wall, it is plausible to suggest that at some time the 
port city extended beyond its encircling wall and thus, 
possibly a second encircling wall should have reinforced 
the defense and security of the city on the land side.

The traceable Byzantine urban texture suggests that the 
sea came about 200 to 300 m. closer in the Early Byzantine 
period. The encircling wall of about 10 m. height fortified 
the city in four directions, defending it on both the land 
and the sea sides. The urban texture, which we have tried 
to clarify, is unfortunately not whole. Neverthe less, the 
sources mention nine churches in total although we have 
identified only four to date, which further shows the 
degree of deterioration of the urban texture.

The presence of nine churches at Naula according to 
sources indicates a sizeable population. Furthermore, 
the density of marine traffic at the harbor can be linked 
with the number of churches to answer the needs of the 

Res. 1  C Kilisesi, apsis ve köy evinin deposu
Fig. 1  Church C, apse and the storehouse of the 
village house

Res. 2  Çevre duvarı ve günümüzdeki yapılaşma
Fig. 2  Encircling wall and modern construction
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zamanda limanın deniz trafiğinin yoğunluğu, burada 
konaklayan denizcilerin ibadet gereksinimlerinin karşı-
lanabilmesi için yapılmış kiliselerin sayısı ile ilişkilendi-
rilebilir. Naula’da yalnızca bir hamamın saptanmış 
olması buradaki nüfusa ilişkin fikir vermemektedir. 
Kentin tamamında yapı dokusunun günümüze gelemeyi-
şi nedeniyle buradaki halkın yıkanma ihtiyacına karşılık 
verecek hamam sayısını tahmin etmek oldukça güçtür.

Konutların kısmen ayakta kalan duvarları, yaşayan nüfu-
sa dair sonuç vermemekle birlikte, Bizans konutlarında, 
özellikle kırsal yerleşimlerde konut kompleksinin içinde 
her mekânda bir ailenin yaşadığı bilinmektedir. 
Dolayısıyla Naula’daki evlerde yoğun bir nüfusun barın-
dığı anlaşılmaktadır. Planlar üzerinde devam eden resti-
tüsyon çalışmalarına göre nüfusa ilişkin sayısal bir sonu-
ca ulaşmayı düşünüyoruz. 

Kentin su gereksinimi, merdivenlerle inilen birkaç basa-
maklı, taştan yapılmış dairesel biçimli iki büyük kuyu ile 
karşılanmıştır. Aynı zamanda bir sarnıcın kalın sıvalı bir 
bölümü tespit edilmiştir. 

Alanya’daki Bizans kırsal yerleşimlerinde üretimi belirle-
yici işlikler, evlerin içinde bir veya birden fazla mekânda 
veya açık hava işlikleri olarak yer almaktadır. Naula’da 
zeytinyağı ve şarap üretiminin yapıldığı işliklere ait 
20’den fazla baskı kolu yuvasının bulunması, hem kentte 
yaşayan halkın gereksinimlerini ve hem de buradaki 
ticaretin canlılığını göstermektedir. 5. yy.’dan itibaren 
Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz arasındaki sıvı yağ  
ve tahıl ticaretinde Alanya’daki liman kentlerinin de  
payı olmalıdır. 

Naula’daki incelemelerimizde yapıların aynı döneme ait 
oldukları saptanmıştır. Duvarlar, moloz ve kayrak taşın 
tuğla, kiremit kırıkları ve seramik kapların parçalarıyla 

number of seafarers sojourning here. Identification of a 
single bathhouse at Naula does not give us any clue 
regarding the population of the city. Due to the fact of 
missing sections of the urban texture, it is very difficult to 
estimate the number of bathhouses needed to answer 
the needs of the population living here.

Partially extant walls of houses do not provide any clues 
regarding the population; yet, it is known that one fam-
ily lived in each room of a house complex, particularly in 
rural Byzantine settlements. Thus, it is inferred that a 
dense population lived in the houses at Naula. We hope 
to attain a conclusion regarding the population of the 
settlement based on plan restitution efforts.

The city was supplied with water from two large round 
wells built with stones and accessed with a few steps.  
In addition, part of a cistern with thick plaster was  
identified.

Work areas indicating production in the Byzantine settle-
ments in the Alanya countryside are found in either one 
or more rooms of a house or in the open air. More than 
20 holes for press-arms belonging to olive oil and winery 
work areas have been identified at Naula and this shows 
the demand of the local population as well as the liveli-
ness of trade here. As of the 5th century, the port cities of 
Alanya must have had a share in the oil and grain trade 
between North Africa and East Mediterranean. 

Exploration at Naula has also shown that the buildings all 
date to the same period. The walls were built with rubble 
and slate mixed with brick and tile fragments as well as 
potshards and bound with mortar. Mortar of buildings 
we have dated to the 5th-6th centuries, i.e. Early Byzantine 
period, was investigated and it is planned to conduct 
chemical analyses on samples taken from fragments 

Res. 3  Çevre yollar 
Fig. 3  Roads around

Res. 4  Çevredeki muzluklar ve apartmanlar
Fig. 4  Banana orchards and apartment houses around
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örüldüğü harçlı duvar tekniğindedir. Erken Bizans 
Dönemi’ne, 5.-6. yy.’lara tarihlediğimiz yapılarda ayrın-
tılı harç incelemeleri yapılmış, yere düşen harç kırıkla-
rından alınan örnekler üzerinde kimyasal analiz yapıl-
ması planlanmıştır. Naula’daki çalışmalarımız sonucun-
da değerlendirmelerimiz, yüzeyde saptanan verilere 
dayanmaktadır. Daha kapsamlı ve kesin sonuçlar ancak 
kazı çalışmaları ile elde edilebilir. 

2007 ve 2008 yıllarında, yüzeyde yoğun olarak bulunan 
seramiklerin form veren örnekleri gruplanarak seçilmiş, 
gridlenen alandan sistemli bir biçimde toplanmıştır. 
Seramiklerin alandaki dağılımı, muzluklar içinde yoğun-
laşmaktadır. Bunun nedeni, her yıl ekilen muz fideleri 
için toprağın sürülmesi ile yerleşimin orijinal kotuna 
inilmiş olmasıdır. Yapı içlerinde 7.60 m.’den başlayan 
zemin kotunda yüzey seramiğinin buluntu oranı doğal 
olarak daha düşüktür. 2007 yılında 270 adet, 2008 yılın-
da 190 adet seramik toplanarak tasnif edilmiştir. 
Tipolojileri çıkarılan ve çizimleri tamamlanan seramikler 
Alanya Müzesi’ne bir tutanak ile teslim edilmiştir. 
Çanakkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. A. Çaylak Türker, 
seramiklerin değerlendirme çalışmalarını yürütmektedir.

Naula’nın içinde üç, yanında iki hanede halen ailelerin 
yaşadığı gözlenmiştir. Bu evlerin çöp atıklarının adeta 
yüzyılın başından bu yana kent içinde birikmiş olması, 
çevredeki inşaatların moloz atıkları, muzlukların ve 
çevre tarlaların su kanaletleri gibi atıklar, hafta sonları 
yerli halkın piknik alanı olarak kullanımı, tinerci gençle-
rin yapı içlerindeki alemleri, çevrede ve yapıların içinde 
bira şişeleri, Bally tüpleri, çalışmalarımız sırasında tanık 
olduğumuz olaylara dayanarak saptadığımız olumsuz 
her türlü koşulun kentte yarattığı büyük tahribatlar, acil 
önlemlerin alınmaması halinde çok yakın bir gelecekte 
Naula’nın tamamen ortadan yok olacağının habercisidir. 

fallen to the ground. Our evaluations resulting from our 
surveys in Naula are based on evidence collected on the 
surface. More comprehensive results can be obtained 
only after excavations.

Examples of potshards with profile on the surface were 
selectively picked in 2007 and 2008 and collected sys-
tematically in the gridded area. Dispersion of potshards 
in the area gets denser in the banana orchards. This is 
simply because the earth is ploughed every year for the 
newly planted banana trees and thus the original level of 
the settlement has been reached. Naturally, the mount of 
potshards from the interiors of the buildings at a level of 
7.60 m. is less. In 2007, 270 pieces while in 2008 only 
190 pieces were collected and grouped. After having 
been typologically grouped and drawn, these shards 
were turned over to Antalya Museum. The pottery is 
studied by Assoc. Prof. Dr. A. Çaylak Türker of Çanakkale 
Onsekiz Mart University.

Three houses in Naula and two by the city are still inhab-
ited by families. The trash from these houses has accu-
mulated in the city almost since the beginning of the 
century. Rubble wastes of construction sites nearby, 
wastes from water canals for the banana orchards and 
nearby fields, the site’s service as a picnic ground for 
locals at the weekends, private engagements of youth on 
drugs, alcoholic beverage bottles etc. inside and around 
– all sorts of negative circumstances that we have wit-
nessed in the course of our surveys do create great 
destruction in the city and they herald the approaching 
total disappearance of Naula unless urgent measures  
are taken.
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2005 yılından beri sürdürülmekte olan Andriake Yüzey 
Araştırması (bk.: Th. Markstiener, Anmed 2006-4, 71-74; 
Anmed 2007-5, 98-101) 2008 yılı çalışmaları 22 Eylül 
– 6 Ekim tarihleri arasında Doç. Dr. Th. Marksteiner baş-
kanlığında Avusturya Arkeoloji Enstitüsü adına Bilimsel 
Araştırma Fonu projesi olarak gerçekleştirilmiştir.

1. Genel Arazi Çalışmaları (kroki-plan, jeodezi 
ölçümleri, çizim, belgeleme, tanım ve değerlendirme 
çalışmaları)

Kuzey Yerleşim

2008 yılı çalışmasının ağırlık noktalarından birini “Kuzey 
Yerleşim” olarak adlandırılan yerleşim alanı oluşturmuş-
tur. Bu alanda 2006 yılında yapılan çalışmalarda kalıntı-
ların büyük bir kısmı plana geçirilmiş, bir kısmının ise 
kroki çizimleri yapılmış ancak ölçümleri ve detay çalış-
maları tamamlanamamıştı. 2008 yılında alanda yoğun 
olarak bitki temizliği yapılarak kalıntılar hem teodolit ve 
GPS ölçümlerine hem de detay çalışmalarına hazırlan-
mıştır. Önümüzdeki çalışma kampanyasında kapsamlı 
olarak incelenecek olan sur duvarlarının (Res. 1), bu 

Surveys in Andriake, going on since 2006, were con-
ducted from September 22nd to October 6th under the 
leadership of Assoc. Prof. Dr. Thomas Marksteiner as a 
project of the Scientific Research Fund on behalf of 
Austrian Archaeological Institute (see Th. Marksteiner, 
Anmed 2006-4, 71-74; Anmed 2007-5, 98-101).

1. General Fieldwork (sketch-plan, geodesic measure-
ments, drawings, documentation, description and 
evaluation work)

North Settlement

One of the main concentration areas of the surveys in 
2008 was the North Settlement. Work in this area during 
the 2006 campaign covered drawing the plans of some 
monuments but some others could only be sketch-drawn 
without their measurements made and details noted. In 
2008, vegetation was cleared in the area of work and 
both GPS and theodolite measurements were made and 
details started to be noted. The fortification walls (Fig. 1), 
which will be explored in detail in the coming season, 
were cleared of dense bushes and thorny vines and thus, 
details such as a small doorway in the northeast tower 
leading to the interior of the walls were revealed that will 
shed light on the structural technique and chronological 
problems. Results obtained from the cleared areas have 
underlined once again the scientific importance of work-
ing in detail in surface surveys.

Relevé plans were prepared of some buildings in the set-
tlement that are better preserved and have some archi-
tectural characteristics. One such building is an Early 
Byzantine period building preserved up to its second 
floor, whose similar example is found in Caria (see P. 
Niewöhner, DAIstanbul 7/2009, 17). In the 2008 cam-
paign, the plan of the entire settlement including the 
necropolis in the northeast was prepared. As is done 
every year, potshards seen on the surface were collected, 
documented and evaluated.

Andriake Yüzey Araştırması 2008

Surveys in Andriake in 2008
Banu YENER-MARKSTEINER

Res. 1  Kuzey Yerleşim, sur duvarı ve kulesi
Fig. 1  North Settlement, fortification and tower
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çalışmalara hazırlık olarak yoğun çalı ve dikenli sar-
maşıktan arındırılması sonucunda, kuzeydoğudaki kule-
de sur içine açılan küçük bir kapı gibi, sur duvarlarının 
yapısal tekniğine ve kronolojisine dayalı soruları aydın-
latacak detaylar ele geçmiştir. Temizlenen alanlarda elde 
edilen sonuçlar, yüzey araştırmalarında detaylı çalışma-
nın bilimsel önemini birkez daha vurgulamıştır. 

Yerleşimdeki bazı yapılarda, gerek mimari özellikleri ve 
gerekse iyi korunmuş olmaları nedeniyle ayrıca rölöve 
çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan biri ikinci katına kadar 
korunmuş olan ve benzerine Karia Bölgesi’nde rastlanan 
bir erken Bizans Dönemi yapısıdır (bk.: P. Niewöhner, 
DAIstanbul 7/2009, 17). 2008 yılı çalışma kampanyasın-
da, kuzeydoğuda yer alan nekropol alanı da dahil olmak 
üzere Kuzey Yerleşim’in tümünün planı çıkartılmıştır. 
Çalışma alanlarında her yıl olduğu gibi yüzeyde görülen 
seramik parçaları toplanmış, belgelenmiş ve değer-
lendirilmiştir. 

Güney Yerleşim 

Kuzey yerleşimdeki çalışmalara paralel olarak Güney 
Yerleşim’de de araştırmalara devam edilmiş, özellikle 
Doğu Hamamı olarak bilinen yapı ile Kilise B olarak 
bilinen yapının kuzeyindeki çalılık ve bataklık alanda 
yoğunlaşılmıştır. Çalı temizliği sonrasında, ortaya çıkan 
yeni kalıntıların plan ve ölçümlenmelerinin yanı sıra, 
bazılarınınların da yapım dönemi ve evreleri gibi bazı 
sorulara cevap aramak amacıyla detay ve rölöve çalış-
maları yapılmıştır. Bunlardan biri Doğu Hamamı olarak 
isimlendirilen hamam yapısıdır (Çiz. 1). 

2. Seramik Çalışmaları
Güney Yerleşim

Agora olarak adlandırılan alan ile büyük sarnıç etrafın-
daki mureks kabuğu yığınlarının da bulunduğu bölgede 
2005 ve 2006 yılında 10 m2’lik alanlarda yapılan siste-
matik seramik yüzey taramalarından ilginç veriler elde 
edilmiştir (Th. Marksteiner, “Andriake Yüzey Araştırması 
2005 yılı çalışmaları”, Anmed 4, 2006, 73-74). 2008 
yılında bu verileri çoğaltarak karşılaştırma yapmak ve 
yoğun olarak ele geçen amphora buluntularını incele-
mek amacıyla S. Lemaitre ve B. Yener-Marksteiner tara-
fından sarnıcın kuzeyinde 390 m2’lik bir alanda seramik 
yüzey taraması yapılmıştır. Dokuz ayrı sektöre ayrılan 
alanda 20.266 seramik parçası toplanmıştır.

Ele geçen parçalar gruplara ayrılarak istatistik çalışmala-
rı yapılmış, profil veren veya özellikli parçalar çizilmiş 
ve tanımlanmıştır. İlk değerlendirmeye göre ortaya çıkan 
sonuç bu alanda geçen yıllarda küçük sektörlerde yapı-
lan araştırma sonuçlarıyla örtüşmektedir. 

South Settlement

In parallel to the work in the North Settlement, explora-
tion of the South Settlement also continued and concen-
trated on the bushy and swampy area to the north of 
Church B and East Baths. Following the clearing of the 
vegetation, the newly exposed remains were document-
ed with plans and measurements and detailed study and 
relevé work were done in order to look for answers to 
queries about their construction periods and phases. 
One such building is the bathhouse known as East Baths 
(Dwg. 1).

2. Pottery work
South Settlement

Very interesting information was obtained from the sys-
tematic surface explorations for pottery in areas of 10 sq. 
m. in the area called the agora and the area piled with 
murex shells around the large cistern (see Th. Marksteiner, 
Anmed 2006-4, 73-74). In 2008, S. Lemaitre and B. 
Yener-Marksteiner conducted extensive surveys for pot-
shards in an area of 390 sq. m. to the north of the cistern 
for the purpose of both accumulating more data for 
future comparisons and exploring the extensive  
amphora finds. The area of surveys was virtually divided 
into nine sectors and a total of 20.266 potshards were 
collected.

Shards collected were grouped and statistically evaluat-
ed; pieces with a profile or other characteristics of 
importance were drawn and described. The preliminary 

Çiz. 1  Doğu Hamamı
Dwg. 1  East Baths
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Tab. 1’den de anlaşıldığı gibi toplanan seramik parçala-
rının yaklaşık % 96’sını amphora parçaları oluşturmakta-
dır. Yapılan ilk değerlendirmelerde ele geçen parçaların 
hemen hemen hepsinin İ.S. 6.-7. yy.’a tarihlendikleri 
söylenebilir. Amphoralar içerisinde Late Roman 1, Late 
Roman 2, Late Roman 5/6 ve Late Roman 8 en sık rast-
lanan amphora tipleri olarak belirlenmiştir. Amphora 
dışında az sayıda ele geçen seramik parçaları Likya’da 
İ.S. 6.-7. yy.’da sık görülen mal ve form paletini büyük 
bir oranda tekrarlamaktadır. Belli ki bu dönemde 
Plakoma’nın bulunduğu bu alan, murex kabuğu artık 
yığınlarının da gösterdiği gibi bir işlik alanı ve bir çeşit 
çöplük olarak kullanılmıştı (G. Forstenpointner v.d., 
Purple-Dye Production in Lycia-Results of an archaeo-
zoological field survey in Andriake [Southwest-Turkey] 
Oxford Journal of Archeology, Cilt 26 Sayı 2, 2007, 201-
214). Büyük sarnıç etrafındaki bu amphora buluntu 
yoğunluğunun alandaki murex kabuğu artık yığınları ile 
doğrudan bağlantılı olması da olasıdır. 

Kuzey Yerleşim

Kuzey yerleşimde yapılan yapısal buluntu içindeki selek-
tif seramik toplama çalışmalarında yaklaşık 275 adet 
parça değerlendirilmiştir. Buna göre, yerleşim tarihinin 
İ.Ö. 3. yy.’dan İ.S. 7.-8. yy.’a kadar devam ettiği görül-
mektedir (Res. 2). Buluntular içerisinde geç Antik-erken 
Bizans dönemi seramikleri yoğunluktadır. İthal sofra kap-
ları arasında Kıbrıs kırmızı astarlı seramiği (CRS), geç 
formları olan Hayes Form 9-11 ile başta gelmektedir. Geç 
Antik-erken Bizans dönemi’ne ait seramik buluntular 
genel olarak bu döneme ait Doğu Likya seramik verilerini 
desteklemektedir. Hellenistik ve erken Roma Dönemi’ne 
ait buluntuların yerleşimin kuzeydoğusundaki sur duvar-
ları ile Kilise D arasındaki alanda yoğunlaştığı dikkati 
çekmektedir. Gelecek çalışma kampanyalarında yer taba-
nının büyük bir kısmının kum veya bitki örtüsü kaplı 
olduğu Kuzey Şehir’de de geniş sektörlerde sistematik 
yüzey seramik taramaları yapılması öngörülmektedir.

results overlap with those obtained in smaller sectors  
in the previous years.

As seen in Tab. 1, 96% of the shards collected are 
amphora fragments. First evaluations show that almost 
all the pieces date to the 6th-7th centuries A.D. The most 
common amphora types are Late Roman 1, Late Roman 
2, Late Roman 5/6 and Late Roman 8. Few shards of 
other pottery collected conform to a great extent to the 
pottery repertory of Lycia in the 6th-7th centuries A.D. 
Perhaps this area including the Plakoma was used as a 
work area and sort of a garbage dump area as inferred 
by the waste piles of murex shells (see G. Forstenpointner 
et al., Purple-dye Production in Lycia-Results of an 
Archaeo-zoological Field Survey in Andriake [South-west 
Turkey], Oxford Journal of Archaeology, Vol. 26 Issue 2, 
2007, 201-14). It is possible that the high density of 
amphora finds around the cistern is directly connected 
with the piles of murex shell wastes.

North Settlement

Here a selective collection of potshards done in the area 
with architectural finds gathered about 275 fragments. 
This assemblage indicates that the settlement’s history 
ranges from the 3rd century B.C. to the 7th-8th centuries 
A.D. (Fig. 2). Finds include mostly pottery of Late 
Antiquity and Early Byzantine period. Imported table 
wares include Cypriot Red Slip wares (CRS) led by late 
forms of Hayes Form 9-11. Ceramic finds of Late Antiquity 
and Early Byzantine period support, overall, the pottery 
data of East Lycia from the same period. It is worth noting 
that the finds from the Hellenistic and Early Roman peri-
od are denser in the area between the fortification walls 
and Church D. It is planned for the coming campaigns  
to conduct systematic surface surveys in larger sectors in 
the North City which is mostly covered by sand or vege-
tation.

Tab. 1  Andriake/Güney Yerleşim 2008 yılı agora seramik taraması 
istatistik değerlendirmesi (S. Lemaitre)
Tab. 1  Statistical evaluation of the pottery surveys in the agora  
of the Andriake/South Settlement (S. Lemaitre)

Res. 2  Kuzey Yerleşim, seramik örnekleri
Fig. 2  North Settlement, pottery examples
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2008 yılı araştırmaları, Bey Dağları araştırmalarının ana 
programına bağlı olarak Antalya İli Kemer-Kumluca ilçe-
lerinin sınırında bulunan Kavak Dağı üzerindeki Mnara 
ile Gölcük Köyü, Saraycık mevkiindeki Kitanaura yerle-
şimleri ve çevrelerinde gerçekleştirilmiştir*. 

Mnara (İ. Kızgut – S. Bulut – E. Akalın)

İlk kez 2004’de ön keşiflerini yaptığımız yerleşimdeki 
detaylı haritalama ve rölöve çalışmaları 2008 sezonunda 
başlamış ve 2009 sezonunda tamamlanacak duruma 
gelmiştir. Mnara, Antalya İli Kemer İlçesi’nin kuzeyine 
yönlenen ve Kesme Boğazı’nın 23 km. kuzeyinde yer 
alan Kaplan Dağı üzerindeki Kosara ile Antalya’nın 37 
km. güneybatısında, bugünkü Bölücektaş Tepesi üzerin-
deki Lykai arasındaki Kavak Dağı üzerinde konumlanır. 
Tıpkı Diodoros’un anlattığı gibi “oldukça yüksek ve ula-
şılması güç bir kayalık tepe üzerinde” dir. Patara’da bulu-
nan ve İ.S. 45 yılına tarihlenen Miliarium Lyciae’ye göre 
Mnara, Mnarike bölgesi içerisinde yer alır. Kavak Dağı, 
denizden 1470 m. yükselen zirvesi ve kuzey-güney doğ-
rultusunda uzanan konumuyla, çevresindeki dağ silsile-
leri arasında bağımsız bir tepedir (Res. 1). Derin vadinin 
çevresinde doğu ve batı bakışımlı yerleşime uygun iki 
yamaç üzerinde kalıntılar bulunmaktadır. Eğimli batı 
yamaç çıkılabilir yerleşim sırtlarına ulaşılabilmesine ola-
nak tanır. Diğer yönler sarp kayalık yapısıyla tepeye 
çıkmak için uygun değildir. Batı yamaçta doğu-batı doğ-
rultusunda yaklaşık 100 m. uzunluğundaki ve 2.5 m. 
kalınlığında sur duvarları kalıntıları izlenir. Diğer yönle-
rin sarp doğal yapısı sura ihtiyaç duyurmamıştır. 

* Periyodik olarak devam eden Beydağları Yüzey Araştırmaları 
için izin ve desteklerinden dolayı Genel Müdürlüğümüze, 
hemen her sezon katkıları ile yanımızda olan Akdeniz Mede-
niyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) ve Müdürü Sayın K. 
Dörtlük’e, arazi çalışmalarında yardımcılarımız olan öğren-
cilerimiz E. Özkan, E. Yeşilyurt ve A. Ç. Aygün’e teşekkür 
ediyoruz.

Surveys of 2008 were conducted, as per the main pro-
gram of the Beydağları Surveys Project, at and around 
Mnara settlement located on the border between Kemer 
and Kumluca townships of Antalya province, and 
Kitanaura settlement at Saraycık Mevkii in Gölcük 
Köyü*.

Mnara (İ. Kızgut – S. Bulut – E. Akalın)

Preliminary explorations were done in 2004 for the first 
time; this year the detailed mapping and relevé work 
was started and will be completed in 2009. Mnara is 
located on Kavak Dağı, between the ancient cities of 
Kosara on Kaplan Dağı, which is 23 km. north of Kesme 
Boğazı extending north of Kemer İlçesi, and Lykai on 
Bölücektaş Tepesi, which is 37 km. southwest of Antalya. 
Just like Diodoros relates, it is located “on a rocky hill 
quite high and difficult to access”. According to the 
Miliarium Lyciae, which was found at Patara and dated 
to 45 A.D., shows Mnara in the region of Mnarike. Kavak 
Dağı extends in the north-south direction and rises to 
1470 m. above sea level independently from the sur-
rounding mountain ranges (Fig. 1). Remains are seen on 
two slopes facing east and west around the valley. The 
sloping west side provides access to settlement areas. 
Other directions do not allow any access due to their 
sheer steepness. Fortifications of 2.5 m. thickness can be 
followed for about 100 m. extending in the west-east 
direction on the west slope. Due to steepness of the 
other sides no fortifications were needed there.

Remains are aligned in the east-west direction on the 
north end facing Göynük Vadisi, while in other areas 
they are in the northeast-southwest direction in 

* We would like to thank our General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums for their support and permissions for 
our periodic surveys; AKMED and its director Mr. K. Dörtlük 
for their supports every season; and, our students E. Özkan, 
E. Yeşilyurt and A. Ç. Aygün for their help in the fieldwork.

Beydağları 2008 Yılı Yüzey Araştırmaları

Surveys in Beydağları in 2008
İsa KIZGUT – Süleyman BULUT – Nevzat ÇEVİK
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Kalıntılar Göynük Vadisi’ne bakan kuzey uçta doğu-batı 
doğrultusunda diğer alanlarda ise yamaca paralel KD-GB 
doğrultulu teraslar üzerinde sıralanmaktadır. Yapıların 
çoğu Hellenistik ve Roma dönemindendir. Bizans 
Dönemi’ne ait herhangi bir veriye rastlanılmamıştır. 

Agora

Yerleşimin kuzeybatı ucunda yer alır. Agoraya ulaşımı 
sağlayan yol, güneyden yükselerek gelir ve burada basa-
maklı bir sokağa dönüşerek agora üst kotundaki yapılara 
uzanır. Agoranın meydanı yamacın eğimi nedeniyle 
güneydoğu ve güneybatıda oldukça anıtsal bir görüntü 
sergileyen teras duvarlarıyla oluşturulmuştur. Güneybatı 
duvarı 4.50 m. yüksekliğe dek korunmuştur (Res. 2). 
Güneydoğudaki teras duvarının üzeri 3 m. genişliğinde 
düzgün bloklarla podyum oluşturacak şekilde örülmüş-
tür. Gerek podyum gerekse de duvar dibinde görülen 
profilli kaideler bu duvarın yazıtlı heykel ve altlıkları ile 
donatıldığını göstermektedir. Benzer bir düzenleme 
paralelindeki kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu podyum 
üzerinde de görülür. İki heykel kaidesi in situdur. Biri 
podyumun kuzeydoğu ucunda heykel kaidelerine dö - 
nük, diğeri ise güneybatı uçta agoranın meydanına 
bakan iki eksedra bulunur. 

Meydanın kuzeybatısında üç odalı bir yapı kalıntısı yer 
alır. Yapının cephesinde üç giriş tespit edilmiştir. Girişler, 
yarım sütunlarla vurgulanmıştır. Geç dönemde girişlerin 
moloz taşlarla örülerek kapatıldığı görülmektedir. 
Kuzeybatıdaki mekânın anakaya üzerine oturması nede-
niyle yapının iki katlı olduğu düşünülmektedir. Güney-
doğuda yükselen kayalığa oyulmuş mekân içerisinde 
tespit edilen ölçü kabına ait parçalar, yapının ticarete 
yönelik bir işleve sahip olduğunu göstermektedir. Agora 
meydanına bakan eksedrada bulunan yazıta göre yapı 
Hellenistik Dönem’dendir. 

conformity with the topography of the hillside. Most of 
the buildings date to the Hellenistic and Roman periods. 
No evidence for the Byzantine period has been attested 
to date.

Agora

Located at the northwest end of the settlement, the agora 
is accessed via a road ascending from the south and 
transforms to a stepped alley to provide access to the 
structures at the upper level of the agora. The agora 
square is created with quite imposing terrace walls on 
the southeast and southwest due to the slope of the ter-
rain. The southwest terrace wall survives up to a height 
of 4.5 m. (Fig. 2). The southeast terrace wall was topped 
with dressed blocks forming a podium of 3 m. width. 
Profiled bases on the podium and at the bottom of the 
wall show that this podium was adorned with inscribed 
statue pedestals. A similar arrangement is also observed 
on the podium extending in parallel in the northeast-
southwest direction. Two statue pedestals are in situ. 
One of the two exedrae faces the statue bases at the 
northeast end of the podium while the other on the 
southwest end faces the agora square.

There are the remains of a three-room building at the 
northwest end of the square. Three entryways accentu-
ated with semi-columns were identified on its façade. 
They were later blocked with rubble masonry. As the 
northwestern room rests on bedrock, it is thought that 
the building was two-story. Fragments of a measuring 
vessel found in the room hewn into the rocks rising in the 
southeast indicate that the building was involved in 
trade. The inscription from the exedra facing the agora 
square dates the building to the Hellenistic period.

Res. 1  Mnara genel görünüş
Fig. 1  Mnara, general view

Res. 2  Mnara, Agora teras duvarı
Fig. 2  Mnara, agora terrace wall
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Agora Çevresindeki Yapılar

Agoranın bir üst kotunda kuzey ve doğu yönde çok sayı-
da yapı kalıntısı bulunmaktadır. Bazıları anakayaya 
dayandırılarak kesme bloklarla örülürken, bazıları ise 
tekil ve düzgün olmayan taşlarla örülü duvarlardan oluş-
turulmuştur. Duvar kalınlıkları 0.80-0.50 m. arasında 
değişebilmektedir. Yapılar arasından geçen ve ulaşımı 
sağlayan sokaklar birçok yerde izlenebilmektedir. Görü-
lebilen bazı sarnıçların tekil bir yapıya ait olmadığı çev-
resindeki yapılar dikkate alındığında ortak kullanımın 
söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Agoranın kuzeydoğu 
üst kotunda, tepenin Göynük Vadisi’ne bakan uç kısmın-
da bulunan yapı dikkat çekicidir. Batı uçta, anakayadan 
yararlanılarak oluşturulan mekânın zemini düzgün kesil-
miş blok taşlarla oluşturulmuştur. Hemen kuzeydoğu-
sunda ise nitelikli bloklarla örülmüş ikinci bir yapı 
bulunmaktadır. Güneydoğuya bakan yapıların önlerinde 
bulunan yazıtlı heykel kaideleri ile yerde yoğun olarak 
görülen iri tesseralar söz konusu yapıların dinsel içeriğe 
sahip olabileceğini düşündürür. Zira, kuzeydoğudaki 
yapı kalıntısı görülebildiği kadarıyla 3.10 m. derinliğin-
de pronaosa ve 6.35 m. ölçülerinde bir naosa sahiptir. 
Ayrıca bu alanda tespit edilen yivli sütun tamburları da 
bu olasılığı artırmaktadır (Res. 3). 

Tiyatro

Yerleşimin güneyinde uçurum kenarında Attaleia’dan 
Phaselis’e kadar tüm sahil panaromasına egemen bir 
konumda yer alır (Res. 4). Güneybatı-kuzeydoğu doğrul-
tulu yapı, tek yönlüdür ve 11 adet oturma sırasından 
oluşur. 5.80x6.25 m. ölçülerindedir. Oturma sıraları kıs-
men anakayadan, çoğunlukla da blok taşlardan oluştu-
rulmuştur. İlk oturma sırası ile 6.50 m. güneydoğusunda, 

Buildings around the Agora

There are many remains of various buildings in the north 
and east directions at one level up from the agora. Some 
of these buildings were built with cut blocks starting from 
the bedrock while others were built with irregular indi-
vidual stones. Thicknesses of the walls vary from 0.50 to 
0.80 m. Streets extending between buildings and provid-
ing access can be followed in many places. Some cis-
terns that are visible are understood not to have 
belonged to a certain building but rather used com-
monly by several buildings. The building at the tip of the 
hill facing Göynük Vadisi, at the level right above the 
agora on the northeast, is noteworthy. At the west end, a 
room hewn from bedrock was paved with fine dressed 
stones. A second building right to the northeast was built 
with good worked blocks. Inscribed statue pedestals in 
front of the buildings facing southeast as well as exten-
sive large tesserae on the ground may suggest that these 
buildings may have had a religious function. Indeed, the 
northeastern building has a pronaos of 3.10 m. depth 
and a naos of 6.35 m. Fluted and double-sided column 
drums in this area support this hypothesis (Fig. 3).

Theater

The theater of the settlement is located at the southern 
end and dominates a panoramic view extending from 
Attaleia to Phaselis (Fig. 4). The building measures 
5.80x6.25 m. and extends in the southwest-northeast 
direction. Its eleven straight rows of seats were partially 
hewn from bedrock and mostly built with block stones. 
The area between the first row of seats and the terrace 
wall, near the gorge to its southeast, is 6.50 m. wide and 
should have served as orchestra/stage. Its capacity is 

Res. 3  Mnara, Yivli sütun tamburları
Fig. 3  Mnara, fluted column drums

Res. 4  Mnara, Tiyatro
Fig. 4  Mnara, theater
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uçuruma yakın yerde örülen teras duvarı arasında kalan 
düzlük, orkestra/sahne olarak kullanılmış olmalıdır. 
Yaklaşık 130 kişi kapasiteli yapı, tiyatroların yarım yuvar-
lak olan geleneksel formunda olmayışıyla bölgede ünik-
tir. Kentin açık havada gerçekleşen her türlü toplantı/ 
tören ve gösterileri için kullanılmış olan yegane yapı- 
sıdır. 

Meclis Binası

Ticari Agora ile aynı kotta tiyatronun batısında yer alır. 
Cephesi güneybatı bakışımlıdır ve arka duvar kuzeydo-
ğudaki kaya kütlesine dayandırılmıştır. Arka duvara iliş-
kin çok az blok sırası izlenebilmektedir. Güneydoğu 
duvarın cepheye yakın bölümü kısmen korunmuş, arka 
yarısı büyük oranda tahrip olmuştur. Cephe, tek sıra ve 
dört adet düzgün kesilmiş iri bloktan oluşmaktadır (Res. 
5). Cephedeki blokların yükseklikleri 1.65 m., kapı söve-
si iç yüksekliği 2.40 m.’dir. Kapı açıklıkları cephenin 
hemen güney ve kuzey köşelerine bitişiktir. Bu tasarıma 
göre girişler oturma sıralarının merdivenlerine karşılamış 
olmalıdırlar. Cepheyi oluşturan iri blokların tümünde 
birer adet pencere yer alır. İkinci pencere hariç diğerle-
rinde içeri sızan suyun dışarı akıtılması için ince bir 
kanal bulunmaktadır. Cephe önünde yer alan mekân 
içinde pencere sövelerine ait bloklar tespit edilmiştir. 
Yapının içi arkada bulunan yüksek kayalıktan kopup 
gelen iri kütlelerle ve yıkılan arka duvarın blokları ile 
doludur. Bu yıkıntı cepheye doğru alçalır ve kapı eşiğin-
de son bulur. Bu haliyle yapı içinde oturma sıralarının 
varlığını düşündürse de buna ilişkin bir iz yoktur. Bu 
durum dikkate alındığında yapının toplantıya yönelik bir 
işleve sahip olduğunu söylemek olasıdır. 

about 130 pax and it is unique in that its shape does not 
follow the traditional semicircular form of the region’s 
theaters. This is the only building of the settlement used 
for all sorts of meetings/ceremonies and spectacles in 
open air.

Assembly House

It is located to the west of the theater, which is on the 
same level as the agora. Its façade faces southwest and 
its rear wall rests on the mass of rocks on the northeast. 
Very few rows of blocks from the rear wall can be fol-
lowed today. The southeast wall has been preserved 
partially toward the façade, while its rear section has 
been destroyed to a great extent. The façade comprises 
a single row of four large cut stone blocks (Fig. 5). The 
height of the blocks on the façade is 1.65 m. and the 
inner height of the door jamb of the doorways adjoining 
the north and south corners of the façade is 2.40 m. This 
design suggests that the doorways must have faced the 
stairs providing access to the rows of seats. Each large 
block of the façade has a window. With the exception of 
the second window, all have a fine drainage channel for 
water that penetrated inside. The room in front of the 
façade has blocks belonging to window jambs. The 
building interior is full of large masses of rock that fell 
from the high rock above and the debris of the rear wall. 
The debris inside thins down toward the façade and ter-
minates at the threshold. Although the present state the 
building allows the thought that there were rows of seats 
present, there is no evidence to support this idea. Taking 
this point into account, it is possible to say that this build-
ing was meant for meetings.

Res. 5  Mnara, Meclis Binası, cephe
Fig. 5  Mnara, assembly hall, façade

Res. 6  Kitanaura, akropol
Fig. 6  Kitanaura, acropolis
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Tapınak

Yerleşimin güney ucunda, oldukça tahrip edilmiş bir 
tapınak bulunur. Çevreye yayılmış mimari ve heykel/
kabartma parçalarından tapınağın oldukça görkemli 
olduğu anlaşılmaktadır. Yapıyla ilgili detaylı çalışmalar 
gelecek sezona bırakılmıştır. 

Mezarlar

Yerleşimin tamamında yapılan ön keşif sonucu çeşitli 
mezar tipleri tespit edilmiştir. Ticari agoranın güneybatı-
sında geniş bir alan nekropol olarak kullanılmıştır. 
Yerleşim genelinde yapılar arasında da mezarların bulun-
duğu görülür. Lahitler ve khamosorionların yanı sıra anıt 
mezar, temenoslu mezar ve tapınak mezar gibi tipler de 
mevcuttur. Yerleşimin güney batı eteğinde bir adet de 
kaya mezarı tespit edilmiştir.

Kitanaura (İ. Kızgut – S. Bulut – I. P. Pedarros – 
E. Akalın – B. Özdilek)

Ön keşif çalışmalarının 2005 yılında yapıldığı 
Kitanaura’da 2007 sezonunda detaylı haritalama ve rölö-
ve çalışmalarına başlanmış ve 2008 sezonunda tamam-
lanmıştır. Yerleşimin nihai yayını 2010 yılında gerçekleş-
tirilecektir. 

Akropol (Res. 6) 

Kamu yapılarından merkez bazilika ve geri kalan konut 
ya da özel yapılardan planı okunabilenlerin tamamı 
haritaya işlenmiş ve tanımlamaları yapılmıştır. Güney 
kent girişi, resmi yapılar, dükkanlar dışında kalanlar 
büyük oranda tahrip olmuştur. Bazı yapılarda yoğun 
olarak devşirme blokların kullanıldığı görülür. İşlevi tes-
pit edilebilen yapılardan bazıları şunlardır: 

Temple

There is a temple at the southern end of the settlement 
surviving in very poor condition. Architectural and sculp-
tural pieces scattered around reveal the grandiosity of 
the structure. Detailed work on this building will be car-
ried out in the next campaign.

Tombs

Preliminary surveys covering the entire settlement have 
brought to our attention various tomb types. A wide area 
to the southwest of the commercial agora was used as a 
necropolis. There are also tombs in between buildings 
inside the settlement. In addition to sarcophagi and 
chamosoria, there are monumental tombs, tombs with 
temenos and temple tombs. One rock-cut tomb is identi-
fied on the southwest skirt of the settlement. 

Kitanaura (İ. Kızgut – S. Bulut – I. P. Pedarros – 
E. Akalın – B. Özdilek)

Preliminary surveys at Kitanaura were carried out in 
2005; detailed mapping and relevé work started in 2007 
and was completed in 2008. A final publication on the 
settlement will be completed in 2010.

Acropolis (Fig. 6)

The Central Basilica as a public structure and houses or 
other private buildings that revealed a layout plan were 
marked on the map and descriptions written. All the 
buildings except the south city entrance, official build-
ings and shops were destroyed to a great extent. Some 
buildings feature numerous spolia blocks reused. Some 
buildings whose function could be identified are  
as follows:

Res. 7  Kitanaura, Merkez Bazilika
Fig. 7  Kitanaura, Central Basilica

Res. 8  Kitanaura, Yuvarlak kaya sunakları
Fig. 8  Kitanaura, round-shaped rock osthoteks
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Central Basilica

In addition to the basilica north of the south city 
entrance, there is another basilica at about the middle of 
the northeast part of the acropolis. This three-aisled 
basilica displays good quality workmanship (Fig. 7). 
Columns, capitals and postaments separating the aisles 
are fallen down. Examinations of these elements has 
shown that the building had been a Roman basilica that 
was converted to Christian religious use with the advent 
of Christianity.

Necropolis

The terrain starts rising from the west skirt of the acropo-
lis and forms some flat areas toward the south and the 
north. Exploration of the necropolis revealed seven 
monumental tombs, two chamosoria, two rock osthoteks 
and 98 sarcophagi; some of these tombs were gravely 
damaged. Some sarcophagi are plain while others have 
ornamentation. Most are decorated with a relief of a 
shield and only a few have figural decoration. Three of 11 
rock osthoteks identified are round in shape (Fig. 8). The 
necropolis features a mixed use of various tomb types, 
which reflects ithe social and familial relations. Sarcophagi 
are scattered in between monumental tombs, and 
osthoteks were carved where the rocks were suitable.

Merkez Bazilika

Güney kent girişinin kuzeyinde bulunan bazilikadan 
başka akropolün kuzey doğu ortalarında ikinci bir bazi-
lika daha bulunmaktadır. Üç nefli bazilika oldukça nite-
likli bir mimariye sahiptir (Res. 7). Nefleri ayıran sütun, 
başlık ve postamentler orijinal yerlerinde devrik durum-
dadır. Bu elemanların incelenmesi sonucu yapının Roma 
Dönemi bazilikası olduğu Hıristiyanlıkla birlikte kilise 
olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Nekropol

Akropolün batı eteğinden sonra tekrar yükselmeye baş-
layan topografya güneye ve kuzeye doğru bazı düzlükler 
oluşturmaktadır. Nekropol içerisinde yapılan inceleme-
ler sonucu bazıları aşırı tahrip olmuş 7 anıt mezar, 2 
khamosorion, 2 kaya osthotheki ile 98 adet lahit tespit 
edilmiştir. Lahitlerin bir kısmı yalın, diğerleri ise beze-
melidir. Çoğunluğu kalkan kabartmalı iken az sayıda 
örnek figürlü bezemelere sahiptir. Tespit edilen 11 kaya 
osthotheğinin 3 adeti yuvarlak formludur (Res. 8). Nek-
ropolde, çeşitli mezar tiplerinin bir arada ve karışık kul-
lanılabildiği anlaşılmaktadır. Bu karmaşık yapı aslında 
sosyal ve ailesel ilişkilerin yansıyışıdır. Anıt mezarlar ara-
sına lahitler serpiştirilmiş, kayaların uygun olduğu yerle-
re de osthothekler açılmıştır. 

Heroon ve Çevresi

Nekropolün doğu kesiminde ve modern yolun alt bitişi-
ğinde yer alan Heroon, nekropoldeki en iyi korunmuş 
olan ve literatürde ünlü “Saraycık Heroonu” olarak 
geçen anıt mezardır (Res. 9). Heroonun güneyinde kalan 

Res. 10  Kitanaura, Heroon kabartmaları
Fig. 10  Kitanaura, reliefs from the heroon

Res. / Fig. 9  Kitanaura, Heroon
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Heroon and its Environs

This is the Saraycık Heroon well-known in the literature 
and it is the best-preserved tomb of the necropolis. It is 
located in the east part of the necropolis by the lower 
side of the modern road (Fig. 9). The complex of build-
ings to the south of the heroon comprises three rooms 
with independent doorways but common walls; the 
north wall of this complex adjoins the east wall of the 
heroon. This arrangement does not conform to the state-
ment on the inscription of the heroon indicating “a 
sacred area was formed in front of the tomb”. The func-
tion of these three rooms with individual entrances is still 
vague; they may be tombs or just used by the cemetery 
workers. The building stands forth with its good quality 
decoration in relief that complements the meaning of the 
word heroon by featuring parts of the body and weap-
ons (e.g. tropeion, shield, spear, arm, leg, head etc.) of 
the deceased buried here (Fig. 10).

ve kuzey duvarı mezarın doğu duvarına birleştirilen 
yapılar bütünü, girişleri bağımsız ve iç duvarları ortak 
olan üç mekândan oluşmaktadır. Bu düzenleme heroo-
nun yazıtında geçen “mezarın ön tarafında kutsal bir 
alan oluşturuldu” ifadesine uygun düşmemektedir. Üç 
mekândan oluşan ve ayrı girişleri bulunan bu yapının 
işlevi tam olarak belirlenemese de mezar olmasının 
yanısıra mezarlık görevlilerine ait olabileceği de düşü-
nülmektedir. Yapı, duvarları boyunca işlenen mezar 
sahibi kahramanın uzuvları ve pusatlarından (Tropeion, 
kalkan, mızrak, kol, bacak, kafa vb. gibi) oluşan nitelikli 
kabartmalarıyla öne çıkmakta ve heroon anlamıyla 
bütünleşmektedir (Res. 10).
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Araştırmalarımız Isparta İli Merkez İlçe, Uluborlu, Gönen, 
Senirkent, Keçiborlu ve Aksu ilçeleri, kasaba ve köyleri 
ile Burdur İli, Merkez İlçe Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, 
Kemer ilçeleri, kasaba ve köylerinde sürdürülmüştür*. 

I. Isparta İli Araştırmaları

Isparta İli Merkez İlçe’de yer alan Bozanönü ve Gelincik 
köylerinde araştırmalar yapılmıştır. Bozanönü Köyü’nde, 

*  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün izni ile İÜ Edebiyat Fakültesi adına 
Burdur, Isparta, Antalya ve Konya İlleri ve İlçelerinde başladı-
ğımız yüzey araştırmalarına bu yıl 02.09.2008-04.10.2008 
tarihleri arasında, Isparta ve Burdur illerinde devam edilmiş-
tir. Başkanlığımız altında sürdürülen yüzey araştırmalarında 
Arkeolog N. Özsait, Doktorant İ. Baytak ve İÜ Edebiyat 
Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Onarım ve Koruma 
Bölümü’nden Restoratör B. Kıyıcı’dan oluşan ekibimize 
Bakanlık temsilcisi olarak S. Camcı katılmıştır. Araştırmaları-
mızı destekleyen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, İÜ Edebiyat Fakülte-
si Dekanlığı’na, Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü (AKMED) yönetimine ve Enstitü Müdürü 
Sn. K. Dörtlük’e, özveriyle çalışan ekibimize candan teşekkür 
ederim. Ayrıca Isparta’daki araştırmalarımızda değerli yar-
dımlarını aldığımız Sn. Vali Şemsettin Uzun’a, Kültür ve 
Turizm Müdürü A. Kılıç’a, Müze Müdürü İ. Güceren’e ve  
Arkeolog Ö. Perçin’e, Yalvaç Müze Müdürü A. Harmankaya’-
ya, Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi’ye, Müze 
Görevlisi E. Tığlı’ya, Senirkent Kaymakamı Niyazi Erten’e, 
Yassıören Belediye Başkanı Mehmet Bayındır’a, Öğretmen İ. 
Baş’a, Ulubey Belediye Fen İşleri Müdürü V. Günay’a, Gönen 
İlçesi Kaymakamı Sn. Ayşe Şeyda Çağlar’a, Yazı İşleri Müdürü 
Sn. C. Ökmen’e, Rehber-Bekçi O. Özdemir’e, Koçtepe Köyü 
eski muhtarlarından, köy rehberi D. Ciloğlu’na candan teşek-
kür ederim. Burdur’daki araştırmalarımızda ekimize değerli 
yardımlarda bulunan Burdur Valiliğine, Kültür ve Turizm 
Müdürü S. Erdoğan’a, Müze Müdürü H. A. Ekinci’ye, Müze 
çalışanlarına, Karamanlı’da ekibimizin konaklamasına imkân 
sağlayan Belediye Başkanı İsmet Mergen’e, Tefenni Belediye 
Başkanı Metin Işıldar’a, Belediye personelinden N. Ural’a; 
Kemer İlçesi’nde ekibimize yardımcı olan R. Başer’e yürekten 
teşekkür ederim. Ayrıca, arazi çalışmalarımız sırasında büyük  
ilgi ve desteklerini gördüğümüz Tefenni, Çavdır ve Kara - 
manlı ilçeleri Jandarma komutanlıklarına ne kadar teşekkür  
etsem azdır.

Our surveys in 2008 covered Isparta city, Uluborlu, 
Gönen, Senirkent, Keçiborlu and Aksu in Isparta prov-
ince, Burdur city, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni and Kemer 
in Burdur province*.

I. Surveys in Isparta Province

Bozanönü and Gelincik villages in Isparta city township 
were surveyed. Two settlements of the Roman period 
were identified on the low rises known as 1. and 2. Ada, 

* Our surveys in Isparta, Burdur, Konya and Antalya provinces 
and their townships on behalf of the Istanbul University (IU) 
Faculty of Letters lasted from Sept. 2 to Oct. 4, 2008, with the 
permission issued by the Ministry of Culture and Tourism, 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums, and 
covered the provinces of Burdur and Isparta this year. The 
team led by the author was joined by archaeologist N. 
Özsait, PhD candidate İ. Baytak and restorer B. Kıyıcı from 
the IU Faculty of Letters Department of Restoration and Con-
servation; the state representative was S. Camcı. I would like 
to express my gratitude to the Ministry of Culture and Tour-
ism, General Directorate of Cultural Heritage and Museums, 
the IU Faculty of Letters Dean, the administration of the Suna 
& İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civiliza-
tions (AKMED) and Institute Director K. Dörtlük, as well as 
the team members who worked with self-sacrifice. Further 
thanks are due: in Isparta, to Governor Şemsettin Uzun, 
Culture and Tourism Director A. Kılıç, Isparta Museum Direc-
tor İ. Güceren and archaeologist Ö. Perçin, Yalvaç Museum 
Director A. Harmankaya, Uluborlu Mayor Mehmet Ünverdi, 
museum official E. Tığlı, Senirkent Kaymakam Niyazi Erten, 
Yassıören Mayor Mehmet Bayındır, teacher İ. Baş, Ulubey 
Municipality Director of Utilities and Construction V. Günay, 
Gönen Kaymakam Mrs. Ayşe Şeyda Çağlar, managing editor 
C. Ökmen, guide-guard O. Özdemir, former headman of 
Koçtepe Köyü and village guide D. Ciloğlu. Further thanks 
are also due: in Burdur, the Burdur Governor’s Office, Direc-
tor of Culture and Tourism S. Erdoğan, Burdur Museum 
Director H. A. Ekinci and staff members, Karamanlı Mayor 
İsmet Mergen for providing accommodation for our team, 
Tefenni Mayor Metin Işıldar and staff member N. Ural, and  
R. Başer who helped us greatly in Kemer İlçesi. Last but not 
the least, thanks go to the gendarmeries of Tefenni, Çavdır 
and Karamanlı townships for their constant support and 
interest.

Burdur ve Isparta 2008 Yılı Yüzey Araştırmaları

Surveys in Burdur and Isparta in 2008
Mehmet ÖZSAİT
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Senirce-Bozanönü eski göl sahasında 1. ve 2. Ada olarak 
bilinen alçak yükseltiler üzerinde Roma Çağı’na ait iki 
yerleşme yeri tespit edilmiştir. Bu yerleşmelerin 350 m. 
kadar batısında uzanan Bozanönü Dağı’nın kuzeydoğu 
eteklerinde yöresel olarak, Çardak Kaya inleri adıyla 
tanınan bir doğal in, bir de kaya mezarı bulunmaktadır. 
Mezarın zemini toprakla dolu olduğundan klinesinin 
olup olmadığı anlaşılamamıştır. 

Bozanönü Köyü’nün, Isparta yönünden gelişte, yolun 
batısında yükselen Arap Dağı’nın doğu eteğinde, mono-
blok bir kayaya oyulmuş, iyi bir işçilik gösteren bir kaya 
mezarı daha bulunmuştur (Bozanönü Kaya Mezarı). Bu 
da, önceki gibi Roma Çağı’na tarihlenebilir. Bozanönü 
Köyü’nde 1984 yılında tespit ettiğimiz ve adını üzerinde 
yerleşen şimdiki köyden dolayı Bozanönü Höyük (Büyük 
Yuğ Höyük) olarak verdiğimiz yerleşme ile yine köyün 
kuzeydoğusunda tespit ettiğimiz Karayuğ Höyük de 
ziyaret edilmiştir.

Senirce-Bozanönü araştırmaları, bölgenin en eski yerleş-
me yeri olan Kapalıin (Üst Paleolitik=Aurignacien) çev-
resinde de sürdürüldü. Burada, Kır Dağ’ın güney yama-
cında yer alan Kapalıin ve Kocain mağaralarının ovaya 
doğru uzanan alt kesimlerinde İlk Tunç Çağı yerleşmesi-
ne tanıklık eden keramikler bulunmuştur. Bunlar, 
Bozanönü ve Karayuğ yerleşmeleriyle birlikte bölgedeki 
yerleşim sürekliliğine işaret etmesi yönünden önemlidir. 

Ayrıca Isparta İli Merkez İlçe’de, Isparta’nın 10 km. 
güneydoğusunda, Akdağ’ın 5 km. kuzeydoğusunda, 
Isparta Deresi’nin 100 m. kadar yakınında, Isparta’yı en 
kestirme olarak Ağlasun’a (Sagalassos) bağlayan, bugün 
stabilize olan bir yol üzerinde, Darı Deresi mevkiinde 
bir miltaşı ve hemen kuzeyinde bir Roma Çağı yerleş-
mesi tespit edildi (Res. 1). 48x175 cm. boyutlarında, 
yazıları okunamayacak kadar silinmiş, yedi satırlık eski 

literally “first and second islands”, in the former lake 
basin in Senirce-Bozanönü. On the northeast skirts of 
Bozanönü Dağı extending about 350 m. west of these 
settlements are the Çardak Kaya İnleri, a local name for 
a natural cave and a rock-cut tomb. The tomb was filled 
with earth to some extent so presence of any kline could 
not be identified.

Another rock-cut tomb with fine workmanship hewn 
into a monolithic rock (Bozanönü Rock Tomb) is situated 
at the eastern foot of Arap Dağı rising on the west of the 
road coming from Isparta to Bozanönü Köyü. Like the 
former, this can also be dated to the Roman period. We 
also revisited the Bozanönü Höyük (Büyük Yuğ Höyük), 
which we identified in 1984 in the village of the same 
name and thus named after it, and the Karayuğ Höyük 
identified to the northeast of the village.

Surveys in Senirce-Bozanönü also covered the vicinity of 
Kapalıin, the oldest settlement of the region dating to 
Upper Palaeolithic (=Aurignacien) period. Here were 
potshards witnessing to EBA settlement on the parts 
extending down toward the plains below the Kapalıin 
and Kocain caves which are located on the south slope 
of Kır Dağ. Together with Bozanönü and Karayuğ settle-
ments, these settlements bear witness to the continuity 
of settlement in this region.

A milestone and a Roman settlement right north of it 
(Fig. 1) were identified on a pressed earth road connect-
ing Isparta to Ağlasun (Sagalassos) in the shortest, about 
100 m. from Isparta Deresi, 5 km. northeast of Akdağ 
and 10 km. southeast of Isparta city. The milestone mea-
sures 48x175 cm. and its seven-line inscription in ancient 
Greek is illegible today, but upon examination it was 
determined that it should belong to the 3rd century A.D. 
About 3 km. south of Isparta city, on the top and  

Res. 1  Darı Deresi, Roma Çağı yerleşmesi
Fig. 1  Darı Deresi, Roman period settlement

Res. 2  Küçükkabaca, Tekkaklık kaya mezarı
Fig. 2  Küçükkabaca, Tekkaklık rock-cut tomb
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Yunanca yazıtlı miltaşı, görülebildiği kadarıyla, İ.S. 3. 
yy.’a ait olmalıdır. Yazıt ve yol üzerindeki çalışmalar sür-
dürülmektedir. Yine, Isparta’nın 3 km. kadar güneyinde, 
1634 m. yüksekliğindeki Hisar Tepe’nin üzerinde ve 
güneybatı eteklerinde Roma Çağı yerleşmesine ait az 
sayıda keramiğe rastlanılmıştır.

Uluborlu Araştırmaları

Isparta’nın 65 km. kuzeybatısında yer alan Uluborlu 
İlçesi’nin merkezinde kale ve çevresiyle birlikte, 
Dereköy, İleydağı, İnhisar, Küçükkabaca köyleri ve Kapı 
Dağı sistematik olarak araştırıldı. Özetle Dereköy’de 
Kale Tepe’de, surları kısmen kalmış bir Roma Çağı yer-
leşmesi ile yine Roma Çağı’na ait bir kaya mezarı bulu-
narak incelendi. İleydağı Köyü araştırmalarımızda, camii 
ve bahçe duvarında kullanılmış devşirme parçalar gör-
dük ve geliş yerlerini araştırdık. Bunların, köyün 2 km. 
kuzeyinde Büyük Yayla’da, Kocapınar Kaynağı çevresin-
den 1966 yılında getirildiğini öğrendik. Yaylada, 
Kocapınar kesimindeki araştırmalarımızda İ.S. 2. ve 3. 
yy.’lara ait Roma Çağı yerleşmesine ait keramikler de 
bulundu. Ayrıca İleydağı Köyü’nde, Eski Köyiçi’nde ve 
Kadiroğlu’nun Taş mevkiinde Roma ve geç Roma Çağı 
yerleşmelerini tespit ettik. İnhisar Köy yolunun solunda, 
Uluborlu’nun kuş uçumu 4 km. batısında, tek klineli 
semerdamlı, 1.88x2.35 m. boyutlarında bir kaya mezarı; 
Küçük Kabaca Köyü’nde Kavak Kırı ve Küçük Köy adıyla 
bilinen kesimlerde Roma ve geç Roma çağlarına ait yer-
leşme yerleri tespit edilmiştir. Ayrıca Tekkaklık mevkiin-
de Roma Çağı’na ait bir kaya mezarı (Res. 2) ile kayaya 
oygu bir lahit mezar tespit edilerek incelenmiştir. 

Uluborlu İlçesi’nin güneydoğusunda yer alan Kapı Dağı 
oldukça kapsamlı olarak araştırılmıştır. Kapı Dağı 
Yaylası’na çıkılmış, ilçenin suyunun geldiği Üyüllü 
Kaynağı (1409 m.) ve çevresi incelenmiş, Kapı Dağı’nın 
üst kesiminde (2400 m.), Kavil Pınarı çevresinde Roma 
Çağı yerleşmesine ait az sayıda keramik bulunmuştur.

Senirkent Araştırmaları

Isparta’nın 75 km. kuzeyinde yer alan Senirkent İlçesi’nin 
Uluğbey, Büyükkabaca ve Yassıören kasabaları, yaylala-
rının dışında, araştırılmıştır. Uluğbey Kasabası’nda 
Taşharman, Hamamdüzü Roma Çağı yerleşmeleri tespit 
edilmiştir. Kasaba’nın Belediye Parkı’nda bulunan Roma 
Çağı’na ait mimari elemanların ve yazıtların Demirliönü 
mevkiinden geldiği öğrenilmiştir. Kasabanın 3 km. 
kuzeydoğusunda bulunan bu mevkiin araştırılmasında, 
Roma Çağı yerleşmesine ait keramikler de görülmüştür.

Senirkent İlçesi’nin 5 km. doğusunda yer alan Yassı-
ören’de, 1974 yılından beri aralıklarla çalışılmıştır. 

southwest skirts of Hisar Tepe of 1634 m. height were 
few potshards pointing to a Roman period settlement.

Surveys in Uluborlu

The center of Uluborlu is 65 km. northwest of Isparta. A 
systematic survey was conducted of the fortress in the 
center, the surrounding villages of Dereköy, İleydağı, 
İnhisar and Küçükkabaca villages, and Kapı Dağı. In 
summary, a Roman period settlement with partially 
extant fortifications and a Roman rock-cut tomb were 
identified and explored at Kale Tepe of Dereköy. During 
our surveys in İleydağı village, we investigated the origins 
of the spolia materials employed in the mosque and gar-
den walls. They were brought there in 1966 from the 
vicinity of Kocapınar Kaynağı in Büyük Yayla, 2 km. north 
of the village. Our surveys in the pasture (yayla) brought 
to our attention also potshards of a Roman settlement 
from the 2nd and 3rd centuries A.D. We also identified 
Roman and Late Roman period settlements in İleydağı 
Köyü, Eski Köyiçi, and the Taş Mevkii of Kadiroğlu. To the 
left of the village road leading to İnhisar, 4 km. as the 
crow flies to the west from Uluborlu, there is a  
rock-cut tomb measuring 1.88x2.35 m. and having a 
single kline and a saddle-shaped ceiling; in the areas 
known as Küçük Köy and Kavak Kırı of Küçük Kabaca 
Köyü, we identified Roman and Late Roman period 
settlements. In Tekkaklık mevkii, a Roman period rock-
cut tomb (Fig. 2) and a rock-cut sarcophagus were 
identified and explored.

Kapı Dağı located southeast of Uluborlu İlçesi was sur-
veyed extensively. We went to Kapı Dağı Yaylası, explored 
the Üyüllü Kaynağı (at 1409 m.), which supplies the 
town with water, and environs; few potshards pointing 
to a Roman period settlement were found around Kavil 
Pınarı on the upper parts of Kapı Dağı (at 2400 m.).

Surveys in Senirkent

The towns of Uluğbey, Büyükkabaca and Yassıören 
within the territory of Senirkent İlçesi were surveyed 
except for their pastures. Taşharman and Hamamdüzü 
settlements of the Roman period were identified in 
Uluğbey. We learned that the Roman period architec-
tural elements on display in the municipal park of the 
town had come from Demirliönü mevkii 3 km. northeast 
of the town. Surveys of this area brought to light pot-
shards of the Roman period.

We have surveyed in Yassıören Kasabası 5 km. east of 
Senirkent city with interruptions since 1974. Here we 
had identified a medium size EBA settlement (namely 
Mandas Höyük) in Mandas Kırı in the west of the upper 
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Burada Yassıören’in 2 km. güneybatısından akan 
Değirmen Deresi’nin yukarı vadisinin batısında yer alan 
Mandas Kırı’nda 1974 yılında, orta büyüklükte, bir İlk 
Tunç Çağı yerleşmesi (Mandas Höyük) tespit edilmiştir. 
Bu kesime antik Tymandos kenti lokalize edilmişti. Barla 
Dağı’nın Yassıören Ovası’na bakan yüzünde, doğuda 
Değirmen Deresi, batıda Dikmen Tepe’nin (1373 m.) 
eteğindeki Mandas Kırı arasında uzanan bu geniş düz-
lük, zaman içinde, sel sularının ve derenin taşıdığı kum 
ve çakılla dolmuştur. Bugün Yassıören Belediyesi’nin 
kum-çakıl ocağı olan bu kesimin yüzeyinde az sayıda 
Roma Çağı keramiği ile bazı mimari elemanların ve geç 
devire ait bir duvar kalıntısı dışında fazla bir şey görül-
memektedir. Burada, 2007 yılı sonlarında, kum çekimi 
sırasında gün ışığına çıkan (iki parça halinde, ortadan 
kırılmış), 184 cm. boyunda, on bir satırlık eski Yunanca 
bir yazıt kentin önemini göstermektedir. İmparator 
Caracalla’nın (İ.S. 211-217) şerefine dikilmiş olan bu 
anıtın piramidal yapısı, onun üzerinde bir heykel oldu-
ğunu da düşündürmektedir.

Ayrıca, Yassıören Kasabası’nda eski ilkokulun ön ve arka 
bahçelerinde mimari ve yazıtlı yapı taşları da bulunmak-
tadır. Bunların yaygın olarak görülmesi yanı sıra, iyi bir 
işçilik göstermesi de Tymandos kentinin İ.S. 2. ve 3. 
yy.’larda ne kadar gelişmiş olduğunu kanıtlamaktadır. 
Yine Yassıören’in pek çok yapısında, bağ ve bahçelerin 
duvarlarında, çeşme yapılarında kente ait mimari ele-
manlar kullanılmıştır. Yassıören’den Eğirdir Gölü’nün 
(Hoyran kısmı) batı sahilinde, Kayaağzı’na kadar uzanan 
geniş alanda, Tymandos territoryumu içinde yer alan 
Alcibar çevresinde ve Alcibar Kalesi’nde Roma Çağı 
yerleşmesine tanıklık eden keramikler de yaygın olarak 
görülmektedir. Aynı şekilde, Yassıören Kasabası’nın 2.5 
km. doğusunda yer alan Delipınar Tümülüsleri de, 
buluntuları İ.Ö. 6. yy.’a kadar çıksa da, bölgenin kültür 
tarihi yönünden ilginç bir görünüm sergilemektedir. 
İşaret edilen bu kalıntıların ve yazıtların ışığı altında 
kentin tarihini yazma çalışmalarımız devam etmektedir. 

Gönen Araştırmaları 

Isparta’nın 25 km. kuzeyinde yer alan Gönen’in çevre-
sinde Akçeşme, Subaşı (Akyokuş), Mehmet Dede, 
Değirmen Deresi Üstü, Bağarası mevkiinde beş Roma 
Çağı yerleşmesi tespit ettik. Yine Gönen’in 2 km. güney-
doğusunda, Hasan Hüseyin Çeşmesi’nin 100 m. kuze-
yinde, Kırbağlar mevkiinde, iki klineli bir kaya mezarı 
bulunmaktadır (Res. 3). Gevgeş Kuyu Deresi çevresinde 
geç Antik Çağ ve Ortaçağ yerleşmelerine işaret eden az 
sayıda keramik parçalarına rastlanılmıştır. Gönen 
Ovası’nın bağ ve bahçelerle kaplı olan kesiminin araştı-
rılmasında, antik Konane kentine ait çok sayıda mimari 

valley of Değirmen Deresi flowing 2 km. southwest of 
Yassıören. The ancient city of Tymandos had been locat-
ed here. This wide flat land on the side of Barla Dağı 
facing the Yassıören plain and extending between the 
Değirmen Deresi on the east and the Mandas Kırı on the 
skirt of Dikmen Tepe (1373 m.) on the west was filled in 
time with sand and pebbles carried by floods and the 
stream. Today the site serves as the sand-pebble quarry 
of the Yassıören Municipality and only a few Roman pot-
shards, a few architectural elements and remains of a 
late wall are visible on the surface. About the end of 
2007, during sand procurement here an inscription was 
uncovered. Though broken in two, this 184 cm. tall 
11-line inscription shows the importance of the settle-
ment. The pyramidal structure of the monument erected 
in honor of Emperor Caracalla (211-217 A.D.) also sug-
gests the presence of a statue on top.

In the front and back yards of the elementary school in 
Yassıören Kasabası are architectural and inscribed build-
ing blocks. Their commonness and good workmanship 
witness to the developed state of Tymandos in the 2nd 

and 3rd centuries A.D. Many architectural elements from 
the ancient settlement were employed in the walls of 
buildings, gardens and orchards, and fountains of 
Yassıören. Within the large area extending from Yassıören 
to Kayaağzı on the western shore of Lake Eğirdir (Hoyran 

Res. 3  Gönen, Kırbağlar kaya mezarı
Fig. 3  Gönen, Kırbağlar rock-cut tomb
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elemana rastlanmıştır. Bu arada, önceki yıllarda tespit 
ettiğimiz Gönen Höyüğü üzerinde tarım yapıldığından, 
önemli ölçüde tahrip olduğu görülmektedir. 

Burada, yakın çevresinde yaptığımız araştırmalardan 
sonra, Gönen’in Kızılcık, İğdecik ve Koçtepe (eski 
Fandas) köyleri de kısmen araştırılmıştır. Kızılcık Köyü’-
nün kuzey ve kuzeybatısında, Kapı Dağı’nın güneydoğu 
yükseltileri uzanmaktadır. Bu bakımdan burada, Ulu-
borlu’dan gidemediğimiz kesimlerin de araştırılmasını 
tamamlanmıştır. Kızılcık Köyü’nün 8 km. kuzeydoğu-
sunda, Gönen Yaylası’nda, 1435 m. yükseklikteki bir 
tepenin eteklerinde, orman içinde, Murat Pınarı olarak 
bilinen kesimde ve çevresinde Roma Çağı ve Ortaçağ 
yerleşmelerine ait keramikler bulunmuştur. Yine Gönen 
Yaylası’nda, Uluborlu yönüne doğru, güneydoğuda Eren 
Tepe, doğuda Kömürlük Dağı (1983 m.) ve güneyde 
Sofular Sırtı ile çevrili Yançayır’da (1396 m.) bir Roma 
Çağı yerleşmesi ile sal taşları ya da kayrak taşlarla örtülü 
mezarlar da tespit edilmiştir. Uluborlu’nun 9 km. güney-
doğusunda, Kapı Dağı’nın 3 km., İkizoluk Kay nağı’nın 
da 300 m. güneyinde yer alan Eren Tepe’nin doğu etek 
ve yamaçlarında (1634 m.), İlk Tunç Çağı, Demir Çağı ve 
Ortaçağ yerleşmelerine ait keramikler bulduk. Bu kesim-
den zirveye doğru 100 m. kadar tırmandık, kısmen düz-
lük bir alanda (1715 m.) Roma ve Ortaçağ keramikleri, 
zirvede (1770 m.) ise, tahrip edilmiş bir tümülüs tespit 
edildi. 

Gönen’in 10 km. güneybatısında yer alan İğdecik 
Köyü’nün Küçük Tepe mevkiinde bir Tümülüs, Koçtepe 
Köyü’nün içinde ev duvarlarında ve camide çok nitelikli 
işçilik gösteren devşirme parçalar arasında postament, 
stel, sütun başlığı ve mimari parçalar (Res. 4) bulunmak-
tadır. Koçtepe’nin 3 km. kuzeydoğusunda, İğdeliköy 
yıkığı mevkiinde de bir Roma ve geç Roma Çağı yerleş-
mesi tespit edildi. 

area), at Alcibar Kalesi and vicinity, which is in the terri-
tory of ancient Tymandos, an abundance of Roman 
period potshards are witness to the settlement. Similarly, 
the Delipınar Tumuli 2.5 km. east of Yassıören Kasabası 
present an interesting angle to the cultural history of the 
region, although their history goes back to the 6th cen-
tury B.C. Our efforts to write the history of the city in 
light of these remains and inscriptions continue.

Surveys in Gönen

In Gönen İlçesi 25 km. north of Isparta city we identified 
five Roman period settlements at Akçeşme, Subaşı 
(Akyokuş), Mehmet Dede, Değirmen Deresi Üstü and 
Bağarası Mevkii. In Kırbağlar Mevkii 2 km. southeast of 
Gönen and 100 m. north of Hasan Hüseyin Fountain, 
there is a rock-cut tomb with two klinai (Fig. 3). A few 
potshards pointing to Late Antiquity and medieval 
settlements were found around Gevgeş Kuyu Deresi. 
While exploring the vineyards and orchards of Gönen 
plain, we noted numerous architectural elements from 
the ancient city of Konane. Furthermore, we noted that 
the Gönen Höyüğü, which we had identified previously, 
has been considerably damaged by ongoing agricultural 
activities on it.

Later the villages of Kızılcık, İğdecik and Koçtepe (former 
Fandas) were also surveyed but only partially. The south-
eastern heights of Kapı Dağı extend to the north and 
northwest of Kızılcık Köyü. Thus, we completed the sur-
veys of areas that we could not access from Uluborlu. At 
and around Murat Pınarı area, which is located in a for-
est at the skirt of a hill rising to 1435 m. in Gönen Yaylası, 
8 km. north of Kızılcık Köyü, there are potshards of the 
Roman and medieval settlements. Again in Gönen 
Yaylası, toward Uluborlu, at Yançayır (1396 m.), which is 
surrounded by Eren Tepe on the southeast, Kömürlük 
Tepe (1983 m.) on the east and Sofular Sırtı on the 
south, a Roman settlement and tombs covered with slabs 
or slate stones were noted. Potsherds of the EBA, Iron 
Age and medieval settlements were found on the east 
skirt and slopes (1634 m.) of Eren Tepe, which is located 
9 km. southeast of Uluborlu, 3 km. south of Kapı Dağı 
and 300 m. south of İkizoluk Kaynağı. Climbing up 100 
m. toward the peak, we found Roman and medieval 
potshards on a partly flat area (1715 m.) and a destroyed 
tumulus at the peak (1770 m.).

A tumulus was identified at Küçük Tepe Mevkii of İğdecik 
Köyü 10 km. southwest of Gönen. Spolia materials used 
in the walls of houses and the mosque at Koçtepe Köyü 
include postaments, a stele, column capitals and archi-
tectural pieces (Fig. 4). A Roman and Late Roman period 
settlement is located at İğdeliköy Yıkığı Mevkii, 3 km. 
northeast of Koçtepe.

Res. 4  Gönen, Koçtepe Camii duvarında devşirme parçalar
Fig. 4  Gönen, spolia materials in the wall of Koçtepe Mosque
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II. Burdur İli Araştırmaları

Burdur İli, Merkez, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, Kemer 
ve Çavdır İlçeleri, kasaba ve köylerinde araştırmalar sür-
dürülmüş olup Yeşilova İlçesi, Yarışlı Köyü kapsamlı 
olarak araştırılmıştır.

Burada İlk Tunç Çağı yerleşmesi üzerinde kurulmuş olan 
Yarışlı Köyü’nün 1 km. kuzeybatısında yer alan ve 1974 
yılından beri tanıdığımız Takina nekropolü (1062 m.) 
ayrıntılı olarak incelenmiştir (Res. 5). Yine Yarışlı 
Köyü’nün 700 m. kuzeyinde, nekropol alanının da 400 
m. doğusunda 1040 m.’de yer alan ve Asar Tepe olarak 
bilinen Takina yerleşimi ziyaret edilerek, nekropol ve 
akropoldeki yoğun tahribat çukurları çevresinde Roma 
Çağı keramikleri görülmüştür. 

Burdur İli, Karamanlı İlçesi araştırmalarımızda, ilçenin 6 
km. güneydoğusunda, Bozçay (antik Lysis) vadisinin 
kuzeybatısında Gebice Evleri ve Çelikler Evleri ile ikisi-
nin ortasında, Hacı Hasan’ın Kuyusu mevkilerinde üç 
Roma Çağı yerleşmesi tespit edilmiştir. Bu kesimde tarla-
lar içinde, 60-90 cm. arasında değişen yüksekliklerde 
dokuz ezgi taşı incelenmiştir. 

Aynı şekilde, Karataş Gölü’nün çevresinde geçen yıllar-
da başladığımız araştırmalarımıza bu yıl da devam ettik. 
Gölün güneyinde, Karamanlı-Kemer ilçeleri arasındaki 
arazi kesiminde, Kanal Arkası Burun olarak tanınan mev-
kide (yöresel olarak da Demirkapı Höyüğü), Aktepe - 
Değirmenönü mevkilerinde Roma Çağı keramikleri 
bulunmaktadır. 

Burdur İli, Çavdır İlçesi’nin Küçükalan Yaylası’nda bir 
Roma ve geç Roma Çağı yerleşmesi tespit edilmiştir.

Burdur İli, Tefenni İlçesi’nin kuş uçumu 18 km. kadar 
batısında ve geçen yıl tespit ettiğimiz Aliyürek Tepesi’nin 
üzerinde Yayla Kalesi ya da Yayla Kayası olarak bilinen 

II. Surveys in Burdur Province

Surveys in Burdur city, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, 
Kemer and Çavdır, their town and villages continued, 
while Yarışlı Köyü of Yeşilova was surveyed in detail.

Takina necropolis (1062 m. altitude), which we have 
known since 1974, is located 1 km. northwest of Yarışlı 
Köyü, which rises on top of an EBA settlement; it was 
thoroughly surveyed this year (Fig. 5). The settlement of 
Takina, known as Asar Tepe at an altitude of 1040 m., 
which is located 700 m. north of Yarışlı Köyü, 400 m.  
east of the necropolis, was visited; destruction pits all 
over the necropolis and acropolis are surrounded with 
Roman period ceramics.

Three Roman period settlements were identified at Hacı 
Hasan’ın Kuyusu Mevkii between Gebice Evleri and 
Çelikler Evleri to the northwest of Bozçay (ancient Lysis) 
valley 6 km. southeast of Karamanlı city. Here, nine 
crushing stones varying from 60 to 90 cm. in height were 
examined in the field.

Similarly, we continued our surveys around Karataş Gölü 
initiated in the preceding years. To the south of the lake, 
Roman potshards are found at Aktepe – Değirmenönü 
Mevkii and Kanal Arkası Burun Mevkii (also known 
locally as Demirkapı Höyüğü) in the land between 
Karamanlı and Kemer.

A Roman and Late Roman settlement was identified at 
Küçükalan Yaylası of Çavdır İlçesi in Burdur province.

We visited once again the Yayla Kalesi or Yayla Kayası Iron 
Age settlement on top of Aliyürek Tepesi that last year 
was identified as being 18 km. bird’s flight west of 
Tefenni İlçesi. In addition to building bricks, masses of 
mineral slag were found on the hill located opposite the 
one at 1903 m. altitude.

Res. 5  Takina Nekropolü
Fig. 5  Takina necropolis

Res. 6  Kemer, Asarcık nekropol alanı
Fig. 6  Kemer, Asarcık necropolis area
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Demir Çağı yerleşmesine bu yıl da gidilmiştir. 1903 m. 
yüksekliliğindeki tepenin hemen karşısında yer alan 
tepede, yapı tuğlaları yanı sıra, kütle halinde maden 
cüruflarına rastlanmıştır. 

Burdur İli, Kemer İlçesi’nin 6 km. güneydoğusunda yer 
alan Akpınar Yaylası’nda bir kent görünümünde olan 
geniş bir alana yayılmış Asarcık yerleşimi ve nekropol 
alanı (Res. 6) incelenmiştir. Çevrede yoğun olarak Roma 
yapı elemanları, lahitler (Res. 7) ve keramikler bulun-
maktadır. Akpınar Yaylası’ndan sonra, Akpınar Boğazı 
geçildi, Türkmen mezarlarının bulunduğu Tahtalı Başı, 
Kırkçam Tepe’den sonra Söbüce Yaylası’na ulaşılmış 
(Res. 8), mezarlık (1891 m.) ve yayla çevresi araştırılmış-
tır. Sonuçta, Söbüce Köy Camii yanından açılan yolun 
kıyısında (1880 m.) ve çevresinde Demir Çağı ve Roma 
Çağı yerleşmesine ait keramikler bulduk.

Korkuteli İlçesi’nin Çomaklı Kasabası ile Kemer İlçesi 
arasında yer alan Dikmen Tepesi’nde kısa süreli araştır-
ma yapılmıştır. İlk kez 1994 yılında araştırdığımız 
Dikmen Tepesi’nin (1587 m.), kaçak kazı çukurları ile 
daha fazla tahrip edilmiştir. Burada önümüzdeki yıllarda 
çalışmayı planlamaktayız. 

2008 yılı çalışmalarımızda yine, bölgenin yerleşim arke-
olojisi ve kültür envanteri yönünden önemli bulgular 
elde edilmiştir.

Asarcık settlement, which looks like a city, and its 
necropolis, spreading across a large area in Akpınar 
Yaylası located 6 km. southeast of Kemer İlçesi in Burdur 
province, were explored (Fig. 6). There are numerous 
Roman building elements, sarcophagi (Fig. 7) and pot-
shards scattered all around. After Akpınar Yaylası we 
passed the Akpınar Boğazı, reached the Tahtalı Başı with 
the Türkmen graves, Kırkçam Tepe and then Söbüce 
Yaylası (Fig. 8) and explored the cemetery (1891 m. alt.) 
and environs of the pasture. Consequently, potshards 
from the Iron Age and Roman period are found by and 
in the vicinity of the road that has been newly construct-
ed by the Söbüce Mosque (1880 m. alt.).

We explored very briefly Dikmen Tepesi between Çamaklı 
Kasabası of Korkuteli İlçesi and Kemer İlçesi. We had first 
explored Dikmen Tepesi (1587 m.) in 1994 and this year 
we noted further destruction by treasure hunters. We 
plan to work here in the coming years.

Our surveys in 2008 contributed greatly to the informa-
tion regarding the settlement archaeology and cultural 
inventory of the region.

Res. 7  Kemer, Akpınar Yayla Parkı’nda bir lahit kapağı
Fig. 7  Kemer, Akpınar Yayla Parkı, a sarcophagus lid

Res. / Fig. 8  Söbüce Yaylası
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Isparta İli ve ilçelerinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sağ-
ladığı izinle, başkanlığım altında başlatılan yüzey araş-
tırması 2008 yılında Isparta’nın yaklaşık olarak 80 km. 
kuzeyinde ve Hoyran Gölü’nün kuzeybatısında yer alan 
Senirkent İlçesi, Yassıören Kasabası'nda yürütülmüştür. 

Tymandos’un, Yassıören’in güneyinde ve kısmen de 
altında yer aldığı kabul edilmektedir (Res. 1) ve yazıtlara 
göre Diocletianus Dönemi’nde kent statüsüne ulaşmıştır. 
Yürütülen yüzey araştırmasında, özellikle köy içerisinde, 
Antik Dönem’e ait bir çok mimari blok, mezar steli ve 
diğer yapı elemanlarıyla karşılaşılmıştır. Bazı bölgelerde 
de, halen kısmen kullanımda olan, bölgeye özgü kerpiç 
evlerin, Antik Dönem temel duvarları üzerine inşa edil-
diği veya Antik Dönem’e ait mimari parçaları kullanmış 

Surveys in the Province of Isparta and its townships were 
conducted under the author’s leadership in Senirkent 
İlçesi, Yassıören Kasabası located northwest of Doyran 
Gölü, about 80 km. of Isparta with the permission issued 
by the Ministry of Culture and Tourism and General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums. 

The ancient city of Tymandos is considered to be located 
to the south of Yassıören and partly under it (Fig. 1). The 
settlement obtained the status of a city in the reign of 
Diocletian. In the course of surveys conducted, numer-
ous architectural blocks, tomb stelae and other building 
elements dating to Antiquity were encountered particu-
larly in the village. In some regions, mud-brick houses 
peculiar to the region were seen to have been built on 
top of ancient foundations or many ancient architectural 

Isparta Bölgesi 2008 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması: 
Tymandos Antik Kenti ve Çevresi

Archaeological Surveys in Isparta Region in 2008: 
Ancient City of Tymandos and Environs

Bilge HÜRMÜZLÜ

Res. 1
Isparta, Senirkent: 
Tymandos antik kenti
Fig. 1  
Isparta, Senirkent:  
ancient city of Tymandos
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olduğu tespit edilmiştir (Res. 2). Özellikle kasabada bir 
çok Antik Dönem mimari yapı elemanları ve mezar stel-
leriyle karşılaşılmıştır. 

Bunun dışında çalışmalar Delipınar mevkiinde yoğun-
laştırılmıştır. Bu alanın Tymandos kentine ait Pers 
Dönemi’nden itibaren kullanımda olan ve geç dönem-
lerde de kullanılmaya devam eden bir tümülüs mezarlık 
alanı olduğu düşünülmektedir. Delipınar mevkii, 
Senirkent İlçesi’nin doğusunda, Yassıören ile Ortayazı 
köyleri arasında yer almaktadır (Res. 1). Delipınar mev-
kiinde Isparta Arkeoloji Müzesi tarafından tescil edilmiş 
olan ve “Delipınar Tümülüsleri” olarak anılan yan yana 
konumlanmış iki tümülüs yer almaktadır. Delipınar 
tümülüslerinin her ikisi de kısmen anakayaya oyulmuş-
tur. Her iki tümülüs de kayalık bir yükseltide bulunmak-
tadır. Bu durumda Delipınar tümülüslerinin mezar oda-
larının ve dromoslarının anakayaya oyularak yapılmış 
olması yüksek olasılıktır. Anakayanın oyulması sonucu 
elde edilen bu yapıların üstleri büyük dere taşları ve 
toprakla yığma bir tepe haline getirilmiş olmalıdır. 
Tümülüslerin üzerinde ve çevresinde tarihlemeye elve-
rişli bir buluntuya rastlanmamıştır. Ancak, bu alandan 
bulundukları tespit edilen ve halen Isparta Arkeoloji 
Müzesi’nde sergilenen Anadolu-Pers Dönemi’ne ait 
İ.Ö. 6. yy. stelleri bu tümülüslerin de aynı döneme ait 
olabileceğini akla getirmektedir (B. Hürmüzlü, “Pisidia 
Bölgesi’nde Ele Geçen Anthemion Tipi Steller”, 
Colloquium Anatolicum VI, 2007, 97-114). Bu tümülüs-
lerin planlarının anlaşılmasına yönelik olarak, aynı 
zamanda, Süleyman Demirel Üniversitesi, Jeofizik 
Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. O. Uyanık ve 
Yrd. Doç. Dr. Y. Kalyoncuoğlu başkanlığında bir ekip 
tarafından jeofizik ölçümler de yürütülmüştür.

pieces incorporated in their construction (Fig. 2). 
Particularly in the kasaba, numerous architectural blocks, 
tomb stelae and other building elements dating to 
Antiquity were encountered.

Apart from the village, the work was concentrated in 
Delipınar mevkii, which is thought to be a tumulus 
necropolis of Tymandos that had been used from the 
Persian period to the late period. Delipınar mevkii is 
located to the east of Senirkent İlçesi and between 
Yassıören and Ortayazı villages (Fig. 1). There are two 
tumuli side by side named as Delipınar Tumuli and regis-
tered as a cultural heritage by the Isparta Museum. Both 
rise on a rocky height and are partly hewn into the bed-
rock. Thus, it is highly likely that their burial chambers 
and dromoi were cut from the rock. These structures 
built by cutting in the rock must have been transformed 
to tumuli by piling up large creek stones and earth on top 
of them. No finds helpful for dating were found on and 
around the tumuli. However, the 6th-century B.C. 
Anatolian-Persian stelae, which are known to have come 
from this region and are now on display at Isparta 
Museum, remind that these tumuli could date to the 
same period (see B. Hürmüzlü, “Pisidia Bölgesinde Ele 
Geçen Anthemion Tipi Steller”, Colloquium Anatolicum 
VI, 2007, 97-114). At the same time, geophysical surveys 
were conducted by Asst. Prof. Dr. O. Uyanık and Asst. 
Prof. Dr. Y. Kalyoncuoğlu of the Geophysics Department 
of Süleyman Demirel University.

Delipınar region is quite a large area and our work con-
centrated in the area south of the main road that crosses 
the middle of it. About 500 m. southwest of Delipınar 
Tumuli 1 & 2 are two rock tombs covered with fist-size 
stones (tumuli nrs. 5/1 and 5/2; Fig. 3).

Res. 2  Yassıören: kerpiç ev
Fig. 2  Yassıören: mudbrick house

Res. 3  Delipınar mevkii: Taş örtülü tümülüsler
Fig. 3  Delipınar mevkii: tumuli with stone piles
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Delipınar bölgesi oldukça geniş bir arazidir ve asıl çalış-
ma alanı bu bölgenin ortasından geçen anayolun güne-
yinde kalan kısım olmuştur. Delipınar 1 ve 2 numaralı 
tümülüslerin 500 m. kadar güneybatısında, üzerleri 
yumruk büyüklüğünde taşlarla örtülmüş iki kaya mezarı 
tespit edilmiştir (5/1 ve 5/2 no.’lu tümülüsler; Res. 3). 

2008 yılı yüzey araştırması çalışmaları Delipınar mevki-
inin İ.Ö. 6. yy.’dan itibaren Roma Dönemi içlerine dek 
devam eden süreçte tümülüsler için kullanılmış bir 
mezarlık alanı olduğunu göstermiştir. Arkaik Dönem’e 
ait olan yerleşim alanının tespit edilmesi bugünkü veri-
lerle henüz mümkün olamamaktadır. Ancak Tymandos 
antik kentine yaklaşık 2 km. mesafede yer alan Delipınar 
Tümülüsleri Arkaik Dönem’e ait yerleşmenin çok uzakta 
olmaması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Surveys in 2008 have shown that Delipınar mevkii was 
used as a necropolis for tumuli as of the 6th century B.C. 
and well into the Roman period. For the time being it is 
not possible to locate the archaic settlement precisely; 
however, the Delipınar Tumuli located about 2 km. from 
the ancient of Tymandos indicate that the archaic settle-
ment must not be too far away.
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Dağlık Kilikia Bölgesi Yerleşim Tarihi ve Epigrafya 
Araştırmaları (RCSHEP, Rough Cilicia Settlement History 
and Epigraphy Survey) kapsamında, 2008 yılında 
Korykos (=Kızkalesi), Seleukeia ad Kalykadnum (=Silif
ke), Olba (=Uğuralanı), Diokaisareia (Uzuncaburç) antik 
kentlerinin ve Korasion yerleşmesinin (=Susanoğlu) çev
relerinde çalışılmıştır*.

Bu çalışmanın amacı, yukarıda bahsi geçen antik kentle
rin arazilerinde saptanan tarımsal nitelikli çiftlikköy 
türündeki yerleşmelerin, birbirleriyle ve antik kentlerle 
olan ilişkilerini tespit ederek, araştırma bölgesini kapsa
yan bir yerleşim tarihi oluşturmaktır. Araştırmaların diğer 
bir amacı ise tespit edilen yerleşmelerin nitelikleri, olu
şumları, işlevleri ve üretim faaliyetlerinin aydınlatılması
na yöneliktir. Bu bağlamda, yerleşmelerindeki nüfus 
yoğunluğu ve yerleşim sıklığı da araştırmalarımız kapsa
mında ele alınmaktadır.

2008 yılı çalışmalarımızda Korykos (=Kızkalesi), 
Seleukeia ad Kalykadnum (=Silifke), Korasion (=Susan
oğlu), Olba (=Uğuralanı), Diokaisareia (=Uzun caburç) 
ve Klaudiopolis (=Mut) antik kentleri ile arazilerindeki 
Antik Dönem yazıtlarını saptamaya yönelik araştırmalara 
devam edilmiştir.

* Yüzey araştırmasına başkanlığım altında Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden 
Yrd. Doç. Dr. S. Pullu,  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı tem silen 
ise M. Orhan katılmıştır. Çalışmalarımıza izin veren Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür
lüğü’ne teşekkürü bir borç bilirim. Yüzey araştırmamız İstan
bul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (Proje No: 
2177) ve Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Enstitüsü’nün (AKMED) destekleri ile yürütülmüştür. Her iki 
kuruma destekleri için teşekkürlerimi borç addederim. 

Within the frame of the “Rough Cilicia Settlement 
History and Epigraphy Surveys” (RCSHEP), this year’s 
surveys covered the ancient cities of Korykos (=Kızkalesi), 
Seleukeia ad Kalykadnum (=Silifke), Olba (=Uğuralanı), 
Diokaisareia (=Uzuncaburç) as well as Korasion 
(=Susanoğlu) and their vicinities*. 

This study aims at building the settlement history of the 
survey region by identifying the agricultural farmstead 
and village types of settlements in the territories of the 
above-mentioned ancient cities and their relations with 
each other and the ancient cities. Another goal of the 
research is to shed light on the qualities, formations, 
functions and production activities of each settlement 
identified. In this context, density of population and fre-
quency of settlements are also taken into account in our 
surveys.

In the 2008 campaign, surveys for the identification  
of ancient inscriptions in the cities and territories of 
Korykos (=Kızkalesi), Seleukeia ad Kalykadnum 
(=Silifke), Korasion (=Susanoğlu), Olba (=Uğuralanı), 
Diokaisareia (=Uzuncaburç) and Klaudiopolis (=Mut) 
continued as well.

* The surveys were conducted under the direction of H. Şahin 
accompanied by Asst. Prof. Dr. S. Pullu of Afyon Kocatepe 
University Ancient History Department and the state repre-
sentative M. Orhan. We would like to express our thanks to 
the Ministry of Culture and Tourism General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums for the permission. Thanks 
are also due to two institutions that financed the survey: the 
Istanbul University Scientific Research Projects Fund (Project 
Nr. 2177) and the Suna & İnan Kıraç Research Institute on 
Mediterranean Civilizations (AKMED).

Dağlık Kilikia 2008:  
Yerleşim Tarihi ve Epigrafya Araştırmaları

Rough Cilicia 2008:  
Settlement History and Epigraphy Surveys

Hamdi ŞAHİN – Selim PULLU
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Erdemli İlçesi

Korykos antik kenti nekropol alanında tespit edilip yayın
lanmış olan yaklaşık 630 kadar yazıtın (J. Keil  – A. 
Wilhelm, Denkmäler aus dem Rauhen Kilikien, MAMA 
III, 1931) büyük bir bölümü, arazide aranarak yeniden 
bulunmuş ve yayınlarla karşılaştırılmıştır. Bu alanda yapı
lan arazi taraması sırasında, birçok lahit teknesi ve kapa
ğının, büyük bir olasılıkla balyozlamak suretiyle tahrip 
edildiği üzerlerindeki yeni kırıklardan anlaşılmıştır.  

Silifke İlçesi

2007 yılı yüzey araştırmaları sırasında, Hasanaliler Köyü 
Çele mevkiinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, bölge
nin Antik Çağ kültlerinin aydınlanmasına katkı sağlaya
cak son derece önemli olan bir yazıt tespit etmiş ve bu 
yazıtın Hasanaliler Köyü, Göztepesi mevkiindeki kutsal 
alanda (Res. 1) bulunan yazıtlar ile ilişkili olduğunu sap
tamıştık (H. Şahin, “Dağlık Kilikia: Yerleşim Tarihi ve 
Epigrafya Araştırmaları 2007”, Türk Eskiçağ Bilimleri 
Enstitüsü Haberler Dergisi, Mayıs 2008 Sayı 26, 1718). 
Bu nedenle, 2008 yılı araştırmalarımız kapsamında, 
Göztepesi mevkiindeki tapınak alanı ve çevresinde 
ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

1890 yılında Hasanaliler Köyü’ne bağlı Cennet  Cehen
nem Obrukları’nda (Korykion Antron) araştırmalar ger
çekleştiren Th. Bent, buranın hemen güneyinde yer alan 
bir Kilise kalıntısının duvarları üzerinde “isim listelerin
den” oluşan yazıt blokları tespit etmiştir (J. Th. Bent, 
“Explorations in Cilicia Tracheia”, Proceedings of the 
Geograpgical Society and Monthly Record of Geography 
12/8, 1890, 445463; J. Th. Bent, “A Journey in Cilicia 
Tracheia”, JHS 12, 1891, 206224). E. L. Hicks söz konu
su bu isim listesini yayımlamıştır (E. L. Hicks, “Inscriptions 
from Western Cilicia”, JHS 12, 1891, 225273). 

Obrukların çevresinde de araştırmalar gerçekleştiren Th. 
Bent, Korykion Antron’un yaklaşık olarak 2.5 km. kuze
yinde, günümüzde Göztepesi olarak adlandırılan mevki
inde bir yapı kalıntısı tespit etmiştir.  Bent burada biri 
yapının duvarında graffito şeklinde, diğeri ise yapının 
içerisinde, dikdörtgen bir sunak üzerinde olmak üzere 
iki yazıt saptamıştır. Sunak üzerindeki yazıttan, sunağın 
Zeus Korykios’a (Korykos Kenti Zeus’una) adandığı anla
şılmaktadır. Bu durum söz konusu yapının, bir kutsal 
mekân olabileceğine işaret etmektedir. Korykion 
Antron’daki kilise ve Göztepesi’ndeki yapının duvarları
nı dikkatle inceleyen Th. Bent, daha o dönemde Göz
tepesi’ndeki yapının duvarlarında kullanılan blok taşla
rın, taşınmak suretiyle Korykion Antron’daki kilisenin 
yapımında kullanıldığını öne sürmüştür. 

Surveys in Erdemli İlçesi

About 630 inscriptions that had been previously identi-
fied in the necropolis of Korykos and published by Keil 
and Wilhelm (Denkmäler aus dem Rauhen Kilikien, 
MAMA III, 1931) were looked for and most of them 
were found and compared with the publications. During 
our field work it was also noted that numerous sarcoph-
agi and their lids had been broken recently by hitting 
with a sledgehammer, as inferred from fresh marks.

Surveys in Silifke İlçesi

During our surveys in 2007, we had discovered at Çele 
mevkii of Hasanaliler Köyü an inscription of importance 
related with the ancient cults of the region and identified 
its connection with those at the sanctuary at Göztepesi 
mevkii of Hasanaliler Köyü (Fig. 1). (See H. Şahin, 
“Dağlık Kilikia: Yerleşim Tarihi ve Epigrafya Araştırmaları 
2007”, Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, 
May 2008 Nr. 26, 17-18). Thus, we conducted a detailed 
survey at the sanctuary and vicinity at Göztepesi mevkii 
during our 2008 campaign.

In 1890, Th. Bent had surveyed the Cennet and 
Cehennem chasms (obruk) (Korykion Antron) and iden-
tified inscribed blocks containing name lists on the walls 
of a church’s remains somewhat south from here. (See J. 
Th. Bent, “Explorations in Cilicia Tracheia”, Proceedings 
of the Geographical Society and Monthly Record of 
Geography 12/8, 1890, 445-63; J. Th. Bent, “A Journey 
in Cilicia Tracheia”, JHS 12, 1891, 206-24). E. L. Hicks 
published the mentioned name list (E. L. Hicks, 
“Inscriptions from Western Cilicia”, JHS 12, 1891,  
225-73).

Th. Bent identified remains of a building at Göztepesi 
mevkii located 2.5 km. north of Korykion Antron. There 
he noted two inscriptions – one like a graffito on the 

Res. 1  Göztepesi Tapınak, kuzey duvarı
Fig. 1  Göztepesi temple, north wall
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1978 yılında G. Dagron ve D. Feissel Silifke Müzesi’nde 
bulunan bir yazıtı yayınlamışlardır (G. Dagron – J. 
MarcilletJaubert, “Inscriptions de Cilicie et d’Isaurie”, 
Belleten 42, 1978, 373420; G. Dagron – D. Feissel, 
Inscriptions de Cilicie [1987], 44 no.: 17). Söz konusu 
yazıt 8 satırdan oluşmakta olup, Hermes Korykios’a 
adanmıştır. Yazıt üzerindeki bilgilerden hareket eden 
Dagron ve Feissel, sunağın Korykos antik kenti yakınla
rından getirilmiş olabileceğini vurgulamışlardır. 

1996 yılında Kilikia Bölgesi yüzey araştırmaları kapsa
mında bölgede çalışmalar gerçekleştiren Prof. Dr. M. H. 
Sayar, Göztepesi tapınak alanında bölgenin kültleriyle 
ilgili iki önemli yazıt daha saptamıştır (M. H.  Sayar, 
“Kilikya’da Epigrafi ve TarihiCoğrafya Araştırmaları 
1996“, AST XV/1, 1998, 331360; M. H. Sayar, “Kilikya 
Yüzey Araştırmaları 2004”, AST XXIII/1, 2005, 112). Bu 
yazıtların bulunmasıyla birlikte, burada kutsal bir yapı
nın olabileceği düşüncesi daha da güçlenmiştir.

2008 yılında başkanlığım altında yürütülen çalışmalar 
kapsamında ise Göztepesi ve yakın çevresinde araştır
malar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, yapının günü
müze kadar ulaşabilen kuzey ve batı duvarlarının varlı
ğından hareket ederek, yapının mevcut ölçüleri alınmış
tır. Aynı zamanda batı duvarının çizimi yapılmış ve 
kesiti çıkarılmıştır. Batı ve kuzey duvarlarını oluşturan 
blok taşların ölçüleri alınarak, Korykion Antron’daki kili
senin kuzey duvarı ile karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışma
lar sonucunda, her iki yapıda kullanılan blok taşların 
ölçülerinin birbirine çok yakın olduğu saptanmıştır. Bu 
durum,  Th. Bent’in yaklaşık 120 yıl önce ileri sürdüğü 
düşüncenin doğruluğunu kanıtlar niteliktedir. Gerçek
leştirdiğimiz 20072008 çalışmaları neticesinde, bölge
nin kültleri açısından son derece önemli olan bu yapı
nın, kaçak kazılar ve taş sökme işlemi nedeniyle giderek 
tahrip edildiğini gözlemledik. Tapınağın yakın çevresin
de bulunan zeytinyağışarap işlikleri ve lahitler için de 
aynı durum söz konusudur. Bu nedenle Göztepesi’nde, 
acilen bir kurtarma kazısı yapılarak, yapının koruma 
altına alınması gerektiği kanısındayız.

2009 yılı yüzey araştırmalarımız kapsamında, Göz
tepesi’nde yer alan yapı ve çevresinde jeofizik ve topog
rafik çizim çalışmaları yapılması öngörülmektedir.  

Hasanaliler’in 2 km. batısında saptadığımız Sancıören 
mevkiindeki yerleşmenin, ağır tahribata uğradığı tespit 
edilmiştir. Konutların taşları sökülerek, tarlalar arasında
ki sınırları belirlemede kullanılmıştır. Yerleşmenin doğu
sunda, yolun hemen solunda bir adet zeytinyağı şarap 
işliği ve bunların hemen arkasında da çapı 10 m. olan 
bir harman yeri saptanmıştır. 

building’s outer wall and the other on a rectangular altar 
inside. The inscription on the altar reveals that the altar 
was dedicated to Zeus Korykios, i.e. Zeus of Korykos 
city. Thus, this building may be a sacred area. Investigating 
closely the walls of the building at Göztepesi, Th. Bent 
suggested that the block stones were removed from 
there and used to construct the church at Korykion 
Antron.

In 1978, G. Dagron and D. Feissel published an inscrip-
tion housed at the Silifke Museum. (See G. Dagron – J. 
Marcillet-Jaubert, “Inscriptions de Cilicie et d’Isaurie”, 
Belleten 42, 1978, 373-420; G. Dagron – D. Feissel, 
Inscriptions de Cilicie [1987] 44 no. 17). This eight-line 
inscription was dedicated to Hermes Korykios; based on 
the information obtained from the inscription, Dagron 
and Feissel underlined that the altar could have been 
brought from a place near Korykos.

During his surveys in Cilicia in 1996, Prof. Dr. M. H. 
Sayar identified at Göztepesi two more inscriptions of 
importance for the cults of the region. (See M. H.  Sayar, 
“Kilikya’da Epigrafi ve Tarihi-Coğrafya Araştırmaları 
1996“, AST XV/1, 1998, 331-60; M. H. Sayar, “Kilikya 
Yüzey Araştırmaları 2004”, AST XXIII/1, 2005, 1-12.) 
These inscriptions further reinforce the hypothesis that 
there could be a sacred building here. 

Surveys under the author’s direction included research at 
Göztepesi and environs in 2008. Measurements were 
made on the building based on its extant north and west 
walls. The west wall was drawn together with its cross-
section. The blocks on the north and west walls were 
measured one by one and compared with those on the 
church at Korykion Antron. Comparisons have shown 
that the dimensions of the blocks employed in both 
buildings are very similar. This seems to support the pro-
posal Th. Bent made 120 years ago. Our surveys in 2007 
and 2008 have also shown that this building of great 
importance with respect to the region’s cults has been 
damaged more and more day by day by treasure hunters 
and by serving as a quarry. The same is also valid for the 
olive oil and wine presses as well as sarcophagi near the 
temple. Therefore, we are of the opinion that an urgent 
salvage excavation at Göztepesi is necessary and the 
building needs to be taken under protection.

For 2009, we plan to conduct geophysical and topo-
graphic surveys and documentation of the buildings at 
and around Göztepesi.

“Heavy destruction” may be used to describe the settle-
ment we identified at Sarıcaören mevkii 2 km. west of 
Hasanaliler. Blocks of houses were removed and reused 
as border stones between fields. On the east of the 
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Narlıkuyu Kızılisalı Köyü’nün 2 km. güneybatısında ger
çekleştirdiğimiz çalışmalarda saptadığımız yerleşmenin 
doğusunda konut kalıntıları, kuzeyinde ve güneyinde 
toplam altı adet harman yeri, batı noktasında ise bir adet  
zeytinyağışarap atölyesi (7x3 m.) tespit edilmiştir. 
An cak, atölye temel seviyesine kadar yıkık durumda 
olmakla birlikte, etrafında değirmentaşı parçaları mev
cuttur. 

Hüseyinler Köyü Bağlıçukur mevkiinde anakaya üzerin
de İ.S. 56. yy.’a tarihlediğimiz üç adet mezar yazıtı tes
pit edilerek kopyalanmıştır. 

İmamlı’nın 5 km. kuzeyinde bulunan Çobanyalağı mev
kiindeki yerleşmede, ana kaya üzerinde, solda boğa başı 
(stilize), sağda şimşek demeti (Res. 2) kabartmalarına 
rastlanmıştır. Bu tür kabartmalar, bölgedeki Zeus kültü
nün yayılım alanını göstermesi açısından önem taşımak
tadır. Kabartmaların hemen kuzeyinde saptadığımız 
tarımsal nitelikli arazilerin,  antik dönemde de kullanıl
mış olma ihtimali yüksektir. 

Keşlitürkmenli’nin 2 km. kuzeyindeki Hömerli mevkiin
de tespit ettiğimiz doğubatı ekseninde uzanan Roma
Erken Bizans yerleşmesinin, tahribata uğramış olmasın
dan dolayı konut sayısı tespit edilememiştir. Yerleşmenin 
hemen güneyinde, iki adet sıkma ve bir adet toplama 
havuzundan oluşan işlikler ve çapı  yaklaşık 7 m. olan 
bir harman yeri mevcuttur. Keşlitürkmenli’de tespit ettiği
miz diğer bir yerleşme 150x150 m. boyutlarında olup, 
kuzeygüney doğrultusunda uzanmakta ve 78 konuttan 
meydana gelmektedir. Yerleşme merkezinde üç adet 
zeytinyağışarap işliği ve buranın hemen güneyinde 
tarım arazileri bulunmaktadır. Konutlardan birine ait 
kapı lentosu üzerinde, yuvarlak  kalkan kabartması tespit 
edilmiştir. 

Keşlitürkmenli Dübekli mevkiinde tespit ettiğimiz yerleş
me doğubatı ekseninde uzanmakta olup, üç konuttan 
meydana gelmektedir (Res. 3). 6x4 m. boyutlarındaki 

settlement, just by the left side of the road is an olive oil 
and wine press work area and a threshing field of 10 m. 
diameter right behind it.

A settlement was identified 2 km. southwest of Kızılisalı 
Köyü of Narlıkuyu. The settlement contains houses in its 
east half, a total of six threshing fields in its north and 
south parts, and one olive oil and wine press workshop 
(7x3 m.) at its west end. Although the workshop is in 
ruins down to its foundations, fragments of the millstone 
are seen around.

Three funerary inscriptions identified on bedrock at 
Bağlıçukur mevkii of Hüseyinler Köyü were documented 
and dated to the 5th-6th centuries A.D.

The settlement at Çobanyalağı mevkii 5 km. north of 
İmamlı has reliefs of a stylized bull head on the left and 
thunderbolt on the right (Fig. 2) carved on bedrock. 
Such reliefs are important as witness to the spread of the 
Zeus cult in the region. It is highly likely that the culti-
vable land just to the north of the reliefs may have been 
used in Antiquity as well.

The Roman – Early Byzantine settlement extending in the 
east-west direction, which we identified at Hömerli 
mevkii 2 km. north of Keşlitürkmenli, has been heavily 
damaged; therefore, we were not able to determine the 
number of houses. Just to the south of the settlement 
there are work areas comprising two pressing pools, one 
collecting pool and a threshing field about 7 m. in 
diameter. Another settlement we identified at Keşli-
türkmenli is 150x150 m., extends in the north-south 
direction, and contains 7 or 8 houses. In the settlement 
center are three olive oil and wine work areas and 
agricultural land just to the south. On the lintel of one 
house there is a round shield motif in relief.

The settlement identified at Dübekli mevkii of 
Keşlitürkmenli extends in the east-west direction and 
comprises three houses only (Fig. 3). There are two work 
areas side by side right to the west of the house of 6x4 
m. A threshing field of about 7 m. diameter is located just 
to the south of the houses and cultivable land extends up 
to 100 m. near this settlement. It is highly likely that this 
land was cultivated also in Antiquity.

Another ancient settlement we identified within 
Keşlitürkmenli’s borders comprises about 20 houses and 
extends in the north-south direction. Houses measure 
3x5 m. on the average and the work areas found near 
them comprise a single collecting and a single pressing 
pool. 300 m. northeast of the settlement is a monumen-
tal tomb of 3x3 m.

Res. 2   
İmamlı, Çobanyalağı 
mevkii boğa başı ve 
şimşek demeti kaya 
kabartması
Fig. 2   
İmamlı, Çobanyalağı 
mevkii, reliefs of bull 
head and thunderbolt 
on rock surface
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konutun hemen batısında, yan yana 2 adet işlik bulun
maktadır.  Konutların hemen güneyinde, çapı yaklaşık 7 
m. olan bir harman yeri ve buranın 100 m. güneyinde, 
tarıma elverişli araziler saptanmıştır. Bu arazilerin Antik 
Dönem’de de kullanılmış olma olasılığı büyüktür. 

Keşlitürkmenli sınırları içerisinde saptadığımız diğer bir 
antik yerleşme ise yaklaşık 20 konuttan oluşmakta ve 
kuzeygüney doğrultusunda uzanmaktadır. Ortalama 
3x5 m. boyutlarındaki konutların hemen yakınında bulu
nan işlikler ise tek toplama ve tek sıkma havuzludur. 
Yerleşmenin 300 m. kuzeydoğusunda 3x3 m. boyutların
da mezar anıtı tespit edilmiştir.

Silifke’nin Karadedeli Köyü’nün 8 km. kuzeyinde sapta
dığımız Şahinkayası yerleşmesi, kuzeygüney doğrultu
sunda uzanmaktadır. Geç RomaErken Bizans dönemine 
tarihlediğimiz yerleşmenin merkezinde, 3x5 m. boyutla
rında konutlar ve bunların doğusunda tek sıkma havuzlu 
bir şarap işliği bulunmaktadır. İşliğin yakın çevresinde 
değirmen taşlarına ait parçalar da saptanmıştır. Konut
lardan birine ait kapı lentosu üzerinde, ayakta duran 
erkek kabartması tespit edilmiştir.  Bölge sakinlerinden 
alınan bilgilere göre, yakın zamana kadar kabartmanın 
phallosu belirgin durumda iken, kaçak kazıcılar tarafın
dan kırılarak tahrip edilmiştir

Karadedeli Domuz Düşlüğü mevkiinde saptadığımız 
yerleşme doğubatı ekseninde uzanmakta olup, 10 adet 
konuttan oluşmaktadır. Yerleşmenin güneyinde 2 adet 
harman yeri mevcuttur. Karadedeli’nin 7 km. kuzeydo
ğusunda tespit ettiğimiz Bademliyurt yerleşmesi ise 
kuzeygüney doğrultusunda uzanmakta olup, yaklaşık 
10 konuttan oluşmaktadır. Erken Bizans Dönemi’ne 
tarihlediğimiz yerleşmenin kuzeydoğusunda, çapları 
yak laşık 8 m. olan yan yana iki adet harman yeri bulun
maktadır. Bunların hemen doğusunda ise üçüncü bir 
harman yeri daha yer almaktadır. 

Silifke’nin yaklaşık olarak 30 km. kuzeyinde bulunan 
Diokaisareia (=Uzuncaburç) antik kenti ve çevresinde 
sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında, öncelikle Zeus 
Olbios Tapınağı’nın temenos duvarı üzerindeki taşçı işa
retleri incelenmiş ve ayrıntılı olarak fotoğraflanmıştır. 
Uzuncaburç merkezinde yer alan bir üzüm bağının içer
sinde tespit ettiğimiz Roma Dönemi’ne ait dikdörtgen bir 
sunak üzerindeki yazıt kopyalanarak fişlenmiştir (Res. 4). 
Sunak üst, sağ ve alt yandan kırık durumdadır. Beş satır
dan oluşan eski Yunanca yazıttan, sunağın Se[-] Aelius 
Iulianus adlı bir stationarius tarafından tanrıça Athena’ya 
adandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu yazıt, Diokaisa
reia’da tanrıça Athena’ya sunulan ilk doğrudan epigrafik 
kanıtı oluşturmaktadır. 

The Şahinkayası settlement identified 8 km. north of 
Karadedeli Köyü of Silifke extends in the north-south 
direction. In the center of the settlement which we dated 
to the Late Roman – Early Byzantine periods are houses 
of 3x5 m. and a wine press with a single pressing pool to 
their east. Fragments of millstones have also been identi-
fied near the work area. On a door lintel of a house there 
is a standing male figure in relief. According to informa-
tion given by locals, the relief figure’s phallus was dam-
aged by treasure hunters recently.

The settlement at Domuz Düşlüğü mevkii of Karadedeli 
extends in the east-west direction and comprises ten 
houses. There are two threshing fields to the south of the 
settlement. The Bademliyurt settlement identified 7 km. 
northeast of Karadedeli extends in the north-south direc-
tion and comprises about ten houses. Dated to the Early 
Byzantine period, this settlement contains two threshing 
fields of 8 m. diameter to the north-east and a third one 
is located to their east.

Within the frame of our surveys in and around 
Diokaisareia (=Uzuncaburç) we first explored in detail 
and photographed the stoneworker’s marks on the teme-
nos wall of the Zeus Olbios Temple. An inscription was 
found and documented on a rectangular altar of the 
Roman period inside a vineyard in the center of 
Uzuncaburç (Fig. 4). The altar is broken on its top, right 
and bottom sides. This five-line inscription dedicates the 
altar to Athena by a stationarius called Se[-] Aelius 
Iulianus. This inscription is the first epigraphic evidence 
directly concerning Athena in Diokaisareia.

About 3 km. east of Uzuncaburç is a hill-top settlement 
of agricultural character comprising about ten houses 
and two work areas. It extends in the north-south direc-
tion and the olive oil and wine presses to the east were 

Res. 3  Dübekli mevki yerleşmesi
Fig. 3  Dübekli mevkii settlement
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Uzuncaburç’un 3 km. doğusunda, 10 kadar konut ve 2 
işlikten oluşan tarımsal nitelikli bir tepe üstü yerleşmesi 
saptadık. Kuzeygüney doğrultusunda uzanan yerleşme
nin doğusundaki zeytinyağışarap işliklerinin yakın 
zamanda kaçak kazı sonucu tahrip edildiği, üzerlerinde
ki taze kırıklardan anlaşılmıştır.

2007 yılında başladığımız Yeğenli Kurşunkalesi 
(İsmailkale) yerleşmesindeki çizim çalışmalarına devam 
edilmiştir. Kurşun Kalesi’nin üzerinde bulunduğu yama
cın hemen altındaki nehir yatağı boyunca, kaya mezar
ları ve blok taş üzerinde yer alan bir mezar yazıtı tespit 
edilmiştir. 

Silifke’ye bağlı Türkmenuşağı Köyü’nün 2 km. güneydo
ğusunda ve Allıören’in 1 km. batısında yer alan bir geç 
Romaerken Bizans yerleşmesi tespit edilmiştir. Yerleş
me, doğubatı ekseninde uzanmaktadır. Yaklaşık 20 m. 
yüksekliğindeki kayaç tepenin yamaçlarından doğuya 
doğru yayılan yerleşme üzerinde, 50 kadar konut bulun
maktadır. Konutların boyutları, 2x3 m. ve 5x7 m. arasın
da değişmektedir. Yerleşmenin hemen güneybatısında 
çapı yaklaşık 8 m. olan bir harman yeri ve üç adet dik
dörtgen planlı sarnıç saptanmıştır. Yerleşmenin en doğu 
noktasında yer alan dik bir yamaç,  Kuruçay nehir yata
ğına inmektedir. Nehir yatağında sürdürdüğümüz araş
tırmalarda yuvarlak bir sunak tespit ettik. Sunağın orta
sındaki dikdörtgen biçimde derinleştirilmiş alanda, tan
rıça Athena’ya ait olduğunu düşündüğümüz bir kabart
ma yer almaktadır. Tanrıça bir kaide üzerinde ayakta 
durur vaziyette ve sağ elinde mızrak tutar şekilde betim
lenmiştir. 

Athena ile ilgili olduğunu düşündüğümüz diğer bir 
buluntuyu ise Yenibahçenin 2 km. doğusunda tespit 
ettik. Yerleşmede, anakaya üzerinde yer alan tapınak 
betiminin içerisinde istiridye kabuğu ve kabuğun altın
daki kaide üzerinde zıvana deliği bulunmaktadır. 
Tapınağın alınlığı içerisinde iki figür betimlenmiş olmak
la birlikte, doğal tahribat nedeniyle bunlar tanımlanama
mıştır. Tapınak kabartmasının hemen doğusunda sunu 
çukurları yer almaktadır.  

Silifke’nin Gündüzler Köyü ve çevresinde gerçekleştirdi
ğimiz çalışmalarda,  6.80x5.60 m. boyutlarında ve yük
sekliği yaklaşık 8 m. olan bir mezar anıtı saptadık. Roma 
Dönemi’e ait olduğunu düşündüğümüz anıtın 200 m. 
kadar güneyinde, eski Yunanca bir yazıt tespit edilerek 
kopyalanmıştır.

recently damaged through illicit digs, as inferred from 
fresh marks.

Drawing work at Yeğenli Kurşunkalesi (İsmailkale) 
initiated in 2007 continued this season. Along the river 
bed right at the bottom of the hillside on which stands 
the Kurşunkalesi there are rock-cut tombs and a funerary 
inscription on a block stone.

There is a Late Roman – Early Byzantine settlement 
located 1 km. west of Allıören and 2 km. southeast of 
Türkmenuşağı in Silifke İlçesi. Extending in the east-west 
direction, the settlement comprises about 50 houses and 
stretches eastward on the slopes of the rocky hills of 
about 20 m. in height. The houses vary from 2x3 m. to 
5x7 m. in size. Just to the southwest of the settlement is 
one threshing field about 8 m. in diameter and three 
rectangular cisterns. A steep slope at the easternmost 
point of the settlement descends to the riverbed of 
Kuruçay. Our surveys in the riverbed brought to our 
attention a round altar. In the rectangular recessed part 
in the middle is a relief figure that we think belongs to 
Athena. The goddess stands on a base and holds a spear 
in her right hand.

Another find which we think is related to Athena is found 
2 km. east of Yenibahçe. The settlement has a temple 
depiction on bedrock which contains a scallop and a 
mortise on the base beneath it. Two figures rendered on 
the pediment of the temple could not be identified due 
to weathering. There are holes for offerings just east of 
the temple relief.

In our surveys in and around Gündüzler Köyü of Silifke, 
we identified a monumental 6.80x5.60 m. tomb about 8 
m. high that we think dates to the Roman period. About 
200 m. to its south we documented an inscription in 
ancient Greek.

Res. 4  Uzuncaburç, yazıtlı sunak
Fig. 4  Uzuncaburç, inscribed altar
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Mut İlçesi

Mersin İli Mut İlçesi çalışmaları kapsamında, Çaltılı 
Köyü’nde yaklaşık 15 kadar konuttan meydana gelen bir 
geç Romaerken Bizans yerleşmesi saptanmıştır. Yine 
Mut merkezinin 30 km. kadar kuzeyinde bulunan 
Dağpazarı Köyü civarında gerçekleştirilen çalışmalarda, 
Roma Dönemi’ne ait 5 satırdan oluşan eski Yunanca bir 
mezar yazıtı tespit edilmiş ve kopyalanmıştır.

Gülnar İlçesi

Mersin İli Gülnar İlçesi’nde gerçekleştirdiğimiz çalışma
larda, 8 Temmuz 2008 tarihinde Kavakoğlu ve Korucuk 
köylerinde başlayan ve büyük bir felakete dönüşen 
orman yangın alanının bir bölümü gezilmiştir. Gülnar’ın 
yaklaşık 20 km. kuzeybatısındaki Örenpınar Köyü’nde 
sürdürülen yüzey araştırmalarında, geç Roma Dönemi’ne 
ait bir antik yerleşme ve yerleşmenin 500 m. kadar kuze
yinde yuvarlak mezar sunağı tespit edilmiştir. Çalışma
larımıza 2009 yılında devam edilmesi öngörülmektedir.

Surveys in Mut İlçesi

Within the frame of surveys in Mut İlçesi of Mersin prov-
ince, we identified at Çaltılı Köyü a Late Roman – Early 
Byzantine settlement of about 15 houses. In our surveys 
around Dağpazarı Köyü about 30 km. north of Mut, we 
identified and documented a five-line inscription in 
ancient Greek dating to the Roman period.

Surveys in Gülnar İlçesi

Our surveys in Gülnar İlçesi of Mersin province covered 
part of the area devastated by the fires that broke out on 
July 8, 2008, in Kavakoğlu and Korucuk villages. In the 
surveys in Örenpınar Köyü about 20 km. northwest of 
Gülnar, we identified an ancient settlement of the late 
Roman period and a round funerary altar about 500 m. 
north of the settlement. We plan to continue our work in 
2009.
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Sekizinci çalışma dönemini tamamlayan Olba arkeolojik 
yüzey araştırmaları kapsamında 2008 yılında da kentin 
yerleşim ve nekropol alanlarında çalışmalar sürdürül-
dü*. Bundan başka, Olba’da ve yakın çevresinde yer 
alan kült alanlarının saptanması ve belgelenmesi işlemi-
ne de özel ağırlık verildi. 

İnsanların görkemli dağ zirvelerinde, kayalıklarda gök-
yüzüne yakın yerlerde doğa, dağ, fırtına tanrılarına ken-
dilerini daha yakın hissetmeleri düşüncesiyle kült alanla-
rının oluşturmaları eskiden beri bilinen bir gelenektir. 
Yunan dünyasında tanınan dağ zirvelerindeki, mağara-
lardaki kutsal yerlerin tarihinin Yunan öncesi dönemlere 
dayandığı, Yunanlıların da buralarda tapındıkları, kendi 
inançlarına bu doğal mekânları uyarladıkları görülür. 
Yunan destanlarında mağaralar genellikle tanrıların 
doğum yeridir. Örneğin, Zeus’un doğum yerinin Girit’
deki bir dağ zirvesi olduğu inancı vardır. Anadolu’daki 
kaya kült yerlerinin Bronz Çağı veya Demir Çağı köken-
leri, işlev ve kullanımları; özellikle de kültürlerarası 
etkileşim içindeki yerleri ise, uzmanlar arasında başlıca 
tartışma konularından biridir. 

Anadolu’da Latmos, Tmolos (Bozdağ), Kaunos ile Kilikia’
da Seluceia Pieria’da; Kıbrıs’da Kouklia gibi merkezlerde 
taş kültüyle ilgili kutsal yerler vardır ve bunların çoğu-
nun Zeus kültüyle bağlantıları saptanır. Olba’da da arazi 
yapısının sağladığı elverişliliğin etkisiyle çok sayıda kült 
yerinin oluşturulduğu araştırmalarımız sonucunda belir-
lenmektedir. Bu elverişlilik, sarp ve kayalık jeolojik olu-
şumun yanı sıra, bunun sağladığı dramatik etkiden de 
kaynaklanır. Olba’daki kaya kült alanlarının tarihlendir-
melerinin yapılabilmesi için gerekli arkeolojik verilere 
ne yazık ki sahip değiliz. Yine de bunların ayrıntılı tanım 

* Silifke Kaymakamı Sayın Ahmet Beyoğlu’nun çalışmalarımı-
za gösterdiği ilgi ve desteği özellikle belirtmek ve teşekkürle-
rimi sunmak isterim. Olba araştırmaları için yola çıktığımız 
yıllardan bu yana araştırmalarımızın yanında ve yardımında 
olan değerli dostumuz ve meslektaşımız Silifke Müzesi 
Müdürü İ. Öztürk’e de şükranlarımızı sunuyoruz.

The eighth campaign of archaeological surveys in Olba 
was conducted in the settlement areas and necropoleis 
of the city in 2008*. Furthermore, special attention was 
paid to the identification and documentation of cult 
areas in and around Olba.

It is a well-known tradition that people established cult 
areas on mountaintops and rocks that were closer to the 
skies and where they felt closer to the nature, mountain 
and storm deities. The sanctuaries on mountaintops and 
caves known in the Greek world date indeed to the pre-
Greek period, and the Greeks also worshiped there by 
adapting these natural sites to their faith. In the Greek 
myths, deities were usually born in caves; for example, it 
was believed that Zeus was born on a mountaintop in 
Crete. The origins, functions and use of rock cult areas in 
Anatolia during the Bronze or Iron ages as well as, par-
ticularly, their place in intercultural interaction constitute 
one of the major issues of debate among scholars.

Sacred places at such centers as Latmos, Tmolos and 
Kaunos in Anatolia, Seleuceia Pieria in Cilicia and 
Kouklia in Cyprus are related with the cult of rocks and 
most of them are shown to be linked to the cult of Zeus. 
Our research has brought to light the presence of 
numerous cult areas in the favorable terrain at Olba.  
This favorableness rises from not only steep and rocky 
geological formations but also the dramatic effect  
such formations create. However, we do not have 
available the archaeological data that is required in order 
to date these rock cult areas at Olba. Yet, we continue  
exploring them, describing them in detail and 
documenting.

* I would like to underline and express my gratitude for the 
attention and support paid to our surveys by Mr. Ahmet 
Beyoğlu, the kaymakam of Silifke. Further thanks are due to 
İ. Öztürk, our dear friend and colleague, director of Silifke 
Museum, for her support since the beginning of our surveys 
at Olba.

Mersin, Silifke, Olba Arkeolojik Araştırmaları 2008

Archaeological Surveys in Olba, Silifke, Mersin in 2008
Emel ERTEN
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ve dökümünü yapmaya yönelik çalışmalarımız sür
mektedir. 

Olba’da bugüne dek yaptığımız çalışmalarda saptanan 
kaya kült yerleri içinde en görkemli ve dikkat çekicisi 
olan Şeytanderesi Vadisi’nin batı yamacı üzerinde yer 
almaktadır. Söz konusu alan geniş bir kaya girintisinin 
çeşitli biçimlerde işlenmesi sonucunda oluşturulmuştur 
(Res. 1). Buradaki en belirgin unsur tam bir daire şeklin-
de açılan girişe sahip kaya odasıdır. Bunun içinde yer 
alan kaya dikmesinin bir “baitylos” niteliği taşıdığı düşü-
nülmektedir (Res. 2). Kaya girintisi içinde yüzeyde bulu-
nan çok sayıdaki hayvan kemiği burada bir sunuadak 
ritüelinin yer alabileceğini düşündürmektedir.

Olba’daki bu kutsal yerin yöredeki dinsel geleneğin Zeus 
ile olan bağlantısı dikkate alınırsa, yine Zeus’a adanan 
bir kült yeri olması mümkün ya da önerilebilir nitelikte 
görülmektedir. Hatta yine bölgenin sahip olduğu genel 
karakter düşünülerek, buradaki kültün köklerinin Luvi
lere dayandığı, Fırtına/Hava Tanrısı Tarhunt ile ilişkili 
olabileceği de akla gelmektedir. 

Olba’daki söz konusu kült yeri konusunda yapılabilecek 
bir diğer yorum da basamaklarla kaya yüzeyine oyulmuş 
ve bir nişe çıkışın sağlandığı kesime ilişkindir (Res. 3). 
Özellikle Friglerde kayalara oyulmuş basamaklara sahip 
anıtlara rastlanmaktadır. Olba kült yerindeki belli bir 
nişe yönelen bu basamakların da bölgedeki Demir Çağı 
geleneği ile bağlantılı olabileceği düşünülmektedir. Kaya 
basamakları Olba’nın başka kesimlerinde de sıkça rast-
lanan bir olgudur. Bu konudaki saptama ve belgeleme 
çalışmalarımız sürmektedir.

2008 Olba araştırmaları kapsamında akropolisin kuzey
batı eteğindeki tiyatro da incelenmiştir (Res. 4). Söz 

The most outstanding of the rock cult areas identified at 
Olba is located on the west slope of Şeytanderesi Vadisi. 
This area was formed by working a wide rock recess into 
various shapes (Fig. 1). The most distinctive element here 
is a full circular rock chamber with a doorway. The rock 
pillar in it is thought to be a baitylos (Fig. 2). Numerous 
animal bones found on the surface of the rock recess 
suggest the presence of an offering-votive ritual site here.

Taking into account the regional religious tradition relat-
ed with Zeus, it may be plausible to propose that this 
sacred area at Olba may be cult area dedicated to Zeus. 
Again, based on the overall character of the region, it 
can be suggested that the origins of the cult here may go 
back to the Luwians and be related with the Storm/
Weather God Tarhunt.

Another remark to be made about this cult area at Olba 
is in regard to the section with rock-cut stairs leading to 
a niche (Fig. 3). Phrygians in particular are known for 
their monuments with rock-cut steps. Thus, the stairs 
leading to a niche at the cult area in Olba may be related 
to the Iron Age tradition in the region. Rock-cut steps are 
also found in other parts of Olba. Our surveys and docu-
mentation on this issue continue.

The surveys during 2008 also included exploration of the 
theater on the northwest skirt of the acropolis (Fig. 4). 
The plan and description of the theater was published by 
Keil and Wilhelm in 1931 after their surveys in the region 
in 1925; however, this published plan seems devoid of 
details. In particular, the depth of the stage building was 
given as an average despite the lack of visible remains on 
the surface and thus, this plan needs to be revised. 
Following the clearing of vegetation, it was calculated 
based on the average depth and height of the rows of 

Res. 2   
Şeytanderesi 
Vadisi’ndeki Kutsal 
Yer’deki kaya 
dikmesi (Baitylos)
Fig. 2   
Sacred area in the 
Şeytanderesi Valley, 
the rock pillar  
(baitylos)

Res. 1  Şeytanderesi Vadisi’ndeki Kutsal Yer
Fig. 1  Sacred area in the Şeytanderesi Valley
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ko nusu yapının plan ve tanımı Keil ve Wilhelm tarafın
dan bölgede 1925 yılında yapılan çalışmaların sonuç lar 
1931’de yayınlanmıştır. Ancak, bu plan ayrıntılardan 
yoksun görünmektedir. Özellikle skene binasının derin-
liği konusunda yüzeyde hiçbir veri görünmediği halde, 
ortalama bir derinliğin verilmiş olması, planın revize 
edilmesini gerekli kılmaktadır. Tiyatroda yapılan ot 
temizliği sonrasında oturma sıralarının ortalama derinlik 
ve yükseklikleri esas alınarak, yapının oturma kapasitesi 
500 izleyici olarak hesaplanmıştır. Bu durumda, yapının 
bir odeon olması ihtimali de ortaya çıkmakta; özellikle 
skene derinliğini gösteren hiçbir izin olmaması, yapının 
kapalı bir mekân olabileceğini düşündürmektedir. Buna 
göre, üç açıklıklı skene olarak tanımlanan yapı, aslında 
odeonun dış duvarı olmalıdır. Ancak, tiyatro olduğu 
daha önce önerilen bu yapı ile ilgili ayrıntılı bilgilere 
ulaşılması için burada arkeolojik kazıların yapılması 
zorunludur. 

Olba 2008 araştırmalarının bir diğer çalışma alanı ise, 
Olba akropolisine göre batı yönde, Olba ile Diokaesareia 
arasındaki yol güzergahı üzerinde yer alan Yağardıç 
Mahallesi’ndeki çiftlik yapısıdır (Res. 5). Söz konusu 
yapının yanındaki tonozlu mezar ve yazıt daha önceki 
yayınlarda yer almaktadır. Yazıt, İ.S. 2. ve 3. yy.’lara tarih-
lenmekte ve bir veteran askere ait olduğu saptanmıştır. 
Mezarın yakın çevresindeki tarım terasları, tarlalar ve 
çiftlik evi, Olba’nın kırsal yerleşim dokusunda yeri olan 
bir üçlemeyi (tarlakonutmezar) temsil eder. 

Daha önce yapısal özellikleri ve planı incelenmeyen 
çiftlik yapısı 2008 çalışmaları kapsamında değerlendiril-
di. Buna göre, yapının kısmen anakaya oyularak oluştu-
rulduğu, kısmen de büyük ve harçsız rektagonal kireçta-
şı bloklardan oluşan duvarlara sahip olduğu görüldü. 

seats that the capacity of the theater was 500 pax. In this 
case, it is also plausible that this structure was an odeon 
and absence of any traces indicating the depth of the 
stage building especially suggests that this building was 
covered by a roof. Therefore, the structure described as 
a stage building with three openings should be the exte-
rior wall of the odeon; however, it is necessary to con-
duct archaeological excavations here to clarify details of 
this building that had been proposed previously to be 
the theater.

Another area of exploration in the 2008 campaign was 
the farmstead in the Yağardıç Mahallesi on the way 
between Olba and Diokaesareia, to the west of the 
acropolis of Olba (Fig. 5). The vaulted tomb and inscrip-
tion found next to this building were published previ-
ously. The inscription dated to the 2nd-3rd centuries A.D. 
belonged to a veteran soldier. Agricultural terraces, fields 
and farmhouse near the tomb represent a trilogy (field-
house-tomb) that is typical of the countryside texture of 
Olba.

The farmhouse was not explored in detail previously and 
thus studied in 2008 campaign. It was seen that the 
building was partially hewn from the bedrock and par-
tially built with large rectangular limestone blocks with-
out using any mortar. The standing doorway with its lintel 
and jambs was built with large blocks of stone. All these 
constructional features are typical for the rural buildings 
of the region and Olba. The farmhouse was built on a 
slope of inclined bedrock. The upper room was entirely 
hewn from bedrock, while the lower rooms were built 
with stone masonry. A wide threshing field is found in 
front of the structure in accordance with the regional 
customs.

Res. 3   
Şeytanderesi Vadisi, 

Kutsal Yer’deki 
nişe çıkan kaya 

basamakları
Fig. 3   

Sacred area in the 
Şeytanderesi Valley, 

rock-cut stairs 
leading to the niche

Res. 4  Tiyatro (?)
Fig. 4  Theater (?)
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Ayakta kalabilen kapıda, lento ve sövelerde yine büyük 
taş bloklar kullanılmaktadır. Tüm bu yapısal özellikler 
Olba’nın ve bölgenin kırsal yapılarının ortak özellikleri 
olarak ortaya çıkar. Çiftlik evi, eğimli bir anakaya kütle-
sinin yamacına yerleştirilmiştir. Daha yukarıdaki mekân 
tümüyle kayaya oyularak yapılırken, alttaki mekânlar taş 
duvar örgüleriyle oluşturulur. Yapının önünde, yine böl-
gesel geleneklere uygun olarak genişçe bir harman yeri 
bulunur.

Çiftlik yapısının önemli ölçüde tahrip olması ve bir bölü-
münün de toprak altında olması eksiksiz planının çıkar-
tılmasını olanaksız kılmaktadır. Ancak, yapının Olba 
çevresinde önceki yıllarda da birçok örneği saptanan 
Roma çiftlik yapılarından biri olduğu kesindir. Yanındaki 
mezar ve onun yazıtı uyarınca İ.S. 2. ya da 3. yy.’a tarih-
lenen yapının Hıristiyan ev sahipleri tarafından da kulla-
nıldığı, bir duvarı üzerine kazınan haçtan anlaşılmakta-
dır. Başlangıçta belki de Romalı bir veteran askere 
bağışlanan topraklar üzerinde kurulan çiftliğin o sıralar 
geçirilen dinsel dönüşüm sonucu Hıristiyanlaşan  sahip-
lere geçmiş olduğu düşünülebilir.

Söz konusu çiftlik yapısına bakan dik yamaç üzerinde 
belli bir cephe düzenlemesi gösteren kaya mezarına da 
rastlanmaktadır (Res. 6). Bu mezar, modern karayolu 
üzerinde, Olba ile Diokaesareia arasında uzanan nekro-
pol alanlarının içinde yer almaktadır. Mezar odası yakla-
şık kare planlıdır (3.35x3.60 m.), biri girişin karşısında, 
diğeri iki yanda olmak üzere toplam üç mezar yeri var-
dır. Bunlar tümüyle kayaya oyulan mezar odası duvarla-
rına açılmış birer dikdörtgen niş görünümündedir. Mezar 
odasının tavanı düzdür.

Mezar önüne düşen mimari blokların incelenmesi sonu-
cunda mezarın cephesinin sağda ve soldaki iki plaster ve 

As the farmhouse is considerably damaged and partly 
buried under earth, it was not possible to retrieve its plan 
entirely. However, it is certain that this building is one of 
the numerous farmhouses identified around Olba. Dated 
to the 2nd or 3rd century A.D. based on the inscription 
on the tomb nearby, the building stayed in use also in the 
Christian period as inferred from the cross motif incised 
on a wall. It is possible that the farmhouse was built on 
land given to a veteran Roman soldier but then passed to 
a Christian owner as a result of the religious transforma-
tion.

On the steep rock surface facing this farmhouse, there is 
also a rock-cut tomb with a distinct façade arrangement 
(Fig. 6). This tomb is on the modern road and within the 
necropolis areas extending between Olba and 
Diokaesareia. The burial chamber measures 3.35x3.60 
m. and contains three burial sites – one opposite the 
entrance and two others on the sides. These grave sites 
are rectangular niches carved into the walls of the burial 
chamber. The ceiling is flat.

Upon exploring the architectural blocks scattered 
around, it was seen that this tomb had a façade with a 
pilaster at both ends and a pediment in the middle. Thus, 
here we have another example of tombs with a pediment 
and pilasters on both ends, which resemble the rock-cut 
tombs with Ionic or Corinthian temple façade arrange-
ment previously identified at Olba.

An interesting find of the 2008 campaign is the inscrip-
tion in the masonry of the tower in the northeast corner 
of the acropolis (Fig. 7). This four-line-long inscription in 
ancient Greek was placed facing down in the wall 
masonry of the tower; this shows that this inscribed 
block was used as spolia here. This inscription was 

Res. 5  Yağardıç Mahallesi – çiftlik evi
Fig. 5  Yağardıç Mahallesi, farmhouse

Res. 6  Yağardıç Mahallesi – kaya mezarı
Fig. 6  Yağardıç Mahallesi, rock-cut tomb
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ortada bir alınlıktan oluştuğu anlaşıldı. Böylece, daha 
önce Olba’da varlığı saptanan İon ve Korinth düzeninde 
tapınak cepheli kaya mezarlarına benzerlik gösteren, 
alınlıklı ve yanlarda plasterli cephe düzenlemesine sahip 
bir başka örnek daha eklenmektedir.

2008 arazi çalışmalarının en ilginç bulgularından biri de 
akropolisin kuzeydoğu köşesindeki kulenin duvar örgü-
sü içinde bulunan yazıttır (Res. 7). Dört satırdan oluşan 
eski Yunanca yazıt, kulenin rektagonal duvar örgüsü 
içinde baş aşağı konumda yer alır. Bu da bloğun kulede 
devşirme malzeme olarak kullanıldığını kanıtlar. Olba 
ile ilgili olarak 19. yy.’da yapılan en erken bilimsel yayın-
lardan birine konu olan bu yazıtın aquaedukt’un hemen 
üzerinde olduğu belirtilmekte ise de aslında akropolisin 
kuzeydoğu köşesindeki kulededir. Bu nedenle de –belki 
de eksik tanımlama nedeniyle–  aradan geçen uzun yıl-
lar içinde yazıtın yerini belirlemek mümkün olamamıştır. 
Bu bakımdan yazıtın yerinin bulunmuş olması önem 
taşır. 

Söz konusu yazıtın yerinin saptanmış olması ile ilgili 
daha önemli olan arkeolojik saptama ise, kulenin geçir-
diği tarihsel süreç ile ilgili olarak verdiği ipucudur. Kule 
duvarları içinde yazıtlı bloğun baş aşağı olarak kullanıl-
ması, kulede yapılan restorasyonu doğrulamaktadır. 
Böylece, kulenin bugünkü görünümünü kazanmasının 
Hellenistik Dönem sonrasına ait olduğu kesin olarak 
belirlenmektedir.

Olba’da  2008 döneminde yapılan çalışmaların bir bölü-
münü de kentteki erken Hıristiyanlık dönemi yapıları 
oluşturmaktadır. Çeşitli kilise kalıntıları ve manastırla 
Hıristiyanlığın özellikle 5. yy.’daki etkisinin açıkça anla-
şıldığı Olba, 381 yılından itibaren toplanan çeşitli kon-
sillere temsilci olarak kentin piskoposlarını yollayarak 
katılır.

Kentte Hıristiyanlık yapıları içinde en dikkat çekici olan-
lardan birisi de İ.S. 5. yy.’a tarihlenen manastırdır (Res. 
8). Manastır, Olba’nın Hıristiyanlık dinsel mimarisini 
gösteren önemli yapılarından biridir. İki katlı manastır 
yapısı, Olba’da akropolisin doğusunda, Doğu Vadisi ola-
rak adlandırılan kesimde, aquadukt’un yaklaşık 300 m. 
güneyinde bulunmaktadır. Aynı vadinin içinde, manastı-
rın yaklaşık 100 m. kuzeyinde bugün ancak temelleri 
izlenebilen bir başka kilise bulunmaktadır. Söz konusu 
kilisenin planı, daha önce ekibimiz tarafından çizilmiş 
ve yayınlanmıştır. Yine Şeytanderesi Vadisi’nde manastır-
dan yaklaşık 1 km. güneye inildiğinde mağara kilise ve 

published in one of the earliest publications on Olba 
from the 19th century; however, the publication states 
that the inscription was located right above the aque-
duct. The inscription is found today in the masonry of the 
northeast tower of the acropolis, not in the masonry of 
the tower right above the aqueduct. Therefore, perhaps 
due to this incorrect description, we had not been able 
to spot this inscription earlier. This find is of importance 
in this respect.

Another point thus identified is of even greater impor-
tance for it provides us with clues regarding the history 
of the tower. The fact that the inscribed block was used 
upside down in the wall of the tower verifies the renova-
tion the tower underwent, indicating therefore that the 
tower attained its present look certainly after the 
Hellenistic period.

Another area of survey in 2008 campaign covered the 
Early Christian period buildings in the city. Various 
church and monastery remains show the influence of 
Christianity in Olba, which participated in the councils 
as of 381 A.D. by sending her bishops.

Res. 7  Akropolis – Kuzeydoğu Kulesi (Yazıt)
Fig. 7  Acropolis, northeast tower, inscription

Res. 8  Manastır (Doğu Vadisi)
Fig. 8  Monastery in the East Valley
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hemen önünde yer alan bir başka kilise yapısının kalın-
tılarıyla karşılaşılmaktadır. 

Böylece, aquaedukt’un bulunduğu yerden başlayarak, 
aynı güzergah üzerinde Hıristiyanlığa ait dört dinsel yapı 
–yaklaşık 1.5 km. içinde– karşımıza çıkmaktadır. Bu 
yoğunluk, Hıristiyanlık döneminde Olba’nın sahip oldu-
ğu dinsel ayrıcalığı göstermesi bakımından önemlidir. 

Kuzey ve güneyden iki ayrı kapıyla girişi sağlanan 
manastır, kurulduğu yerin coğrafi durumu bakımından 
Doğu Kiliselerine bağlı manastırlarla çeşitli bakımlardan 
uyum gösterir. Din adamlarının yaşam gereksinimlerinin 
rahatça karşılanabilmesi için kent merkezinden çok 
uzakta kurulu değildir. Öte yandan kente yakınlığa kar-
şın etkileyici bir vadi içinde yer alması manastırı din 
adamları için münzevi bir yaşam geçirmeye uygun hale 
getirmektedir.

Daha önce yapılan birçok yayında manastırın planı 
verilmiş ve konudan söz edenler aynı planı asıl olarak 
kullanmıştır. Ancak ekibimizin 2007 araştırma dönemin-
de yaptığı incelemeler, planda eksiklikler olduğunu 
ortaya koymuştur. Manastırın sarnıcı ve yapının güneyin-
de otların arasından güçlükle görülebilen yeni mekânlar 
bu planda yer almamaktadır.

Bu eksiklikleri tam olarak ortaya çıkarıp yeniden plan 
çizimi yapabilmek için büyük ölçüde maki toplulukları-
nın altında kalan manastırın güney ve doğu bölümlerin-
de bu yıl ot temizliği yapıldı. Temizlik sonrasında, yeni 
mekânlar saptanarak, manastıra ait konik biçimli sarnıca 
çıkan, kayaya oyularak yapılan merdivenler bitkilerden 
temizlendi. Ayrıca, manastırın güney duvarının eski 
plandaki gibi sonlanmayıp, doğuya doğru bir köşe yaptı-
ğı ve bu köşenin içinde ayrı bir bölümün bulunduğu da 
2008 çalışmalarımızda belirlendi.

Ayrıca, Olba’daki kültür varlıklarının güncel koruma 
problemlerine başlangıcından beri ekibimizce büyük 
önem verilmekte ve duyarlılık gösterilmektedir. 2008 
arazi çalışmalarımızda Olba’daki eski eser tahribatında 
göreceli bir azalma kaydedildiğini memnuniyetle gör-
dük. Bunun da konuyla ilgili olarak ekip üyelerimiz 
M. Özyıldırım ve T. Akçay’ın etkin çabalarının bir sonu-
cu olarak değerlendirmekteyiz.

An important Christian monument in the city is the mon-
astery dated to the 5th century A.D. (Fig. 8). The two-
story monastery reflects the Christian architecture of 
Olba. It is located about 300 m. south of the aqueduct 
in the East Valley, to the east of the acropolis. In the same 
valley and about 100 m. north of the monastery, are the 
remains of a church at foundation level. The plan of this 
church was prepared and published by our team. 
Continuing about 1 km. south from the monastery along 
the Şeytanderesi Valley is a cave church with another 
church building right in front of it.

Thus, there are four religious buildings of Christianity in 
a stretch of about 1.5 km. starting from the site of the 
aqueduct. This frequency witnesses to the religious privi-
lege Olba enjoyed in the Christian period.

The monastery is accessed via two doorways, one in the 
north and the other in the south, and it conforms in 
various aspects to the monasteries of the East Church. It 
is not located very far from the city center, so the inhab-
itants could procure their needs easily. In spite of its 
proximity to the city, it is located in an imposing valley 
making it favorable for the inhabitants to adapt to an 
isolated way of life.

Many earlier publications give the plan of the monastery 
using the same source always. However, our surveys in 
2007 have already shown that there are missing parts in 
that published plan, which does not show the cistern 
and other rooms that are barely discernible amidst veg-
etation to the south.

In order to be able to draw its plan entirely, vegetation 
and undergrowth in the east and south parts of the mon-
astery were cleared in this campaign. Following the 
clearing of the vegetation, new rooms were identified 
and rock-cut stairs leading to the conical cistern of the 
monastery were cleared of plants too. Besides, it was 
seen in 2008 that the south wall of the monastery did not 
terminate as shown in the plan but rather made a corner 
toward east and contained another room here.

Furthermore, our team has given great attention and care 
to the modern protection issues of the cultural heritage 
at Olba. In 2008, we gladly noted that destruction to 
cultural heritage there had decreased somewhat. We 
consider this pleasing outcome to be the result of the 
active efforts of M. Özyıldırım and T. Akçay, our team 
members.
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2008 yılı Kahramanmaraş İli ve ilçelerini kapsayan 
yüzey araştırması İlk Tunç Çağı’ndan Geç Demir Çağı’na 
uzanan bir kronolojiyle sınırlı tutulmuştur*. Çalışmamız, 
Kahramanmaraş bölgesindeki höyüklerin söz konusu 
dönemdeki yerleşme karakteri, tarihsel süreci ve diğer 
bölgelerle ilişkilerin saptanmasına yöneliktir. Bölgedeki 
Hitit varlığı ve Hititlerin güneye (K. Suriye) inerken kul-
lanmış oldukları yolların, yerleşim dağılımı ve toplanan 
çanak çömleklerden yola çıkılarak belirlenmesi araştır-
manın en önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda 2008 yılı çalışmalarımız Kahramanmaraş, 
Türkoğlu ve Pazarcık ovalarında sürdürülmüştür. Kah
ramanmaraş Merkez ilçe sınırlarında 11 höyük 2 tepe 
üstü yerleşmesi (Gayberli Höyüğü, Hacı Sarı Höyüğü, 
Topaloğlu Höyüğü, Kitipsil, Cinli Höyük, Maraş Kale 
Höyük, Karacasu Höyüğü, Çamurlu Höyük, Büyük 
Köftun Höyüğü, Küçük Köftun Tepe Üstü Yerleşmesi, 
Çiğili/Büyüktepe Tepe Üstü Yerleşmesi, Sivrice Höyüğü, 
Naholar Höyük) Pazarcık ilçesi sınırlarında 7 höyük 
(Kirni Höyüğü, Kirni Mezarlık Höyüğü, Çatal Höyük, 
Pınarbaşı Höyüğü, Hanobası Höyüğü, Emiroğlu/Bertizli, 
Çöçelli/Bağlama Höyük) ve Türkoğlu ilçesinde ise 3 adet 
höyük (Pınar Höyük, Eşekhamzalı, Caciranlı) 2008 yılı 
çalışmalarında incelenmiştir. 

Kahramanmaraş merkez ve güney ovalarında tespit edi-
len höyükler daha önceki araştırmalarımızda da ortaya 
koyduğumuz gibi küçük boyutlu höyüklerdir. Kahraman
maraş, Türkoğlu ve Pazarcık ovalarında incelenen 
höyüklerde en belirgin çanak çömlek gruplarını “Kırmı
zımsı Portakal Renkli Astarlı Mallar” ile “Boz Astarlı” 

* Başkanlığım altındaki yüzey araştırmasına Araş. Gör. İ. 
Ayman (İstanbul Üniversitesi), Yüksek Lisans öğrencileri R. 
Gürler ve A. Tan (Marmara Üniversitesi) katılmışlardır. 
Bakanlık temsilciliğini E. Öztürk yürütmüştür. Çalışmalarımız 
Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü 
(AKMED) ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projele-
ri Yürütücü Sekreterliği tarafından desteklenmektedir (Proje 
No: 2240).

Surveys in 2008 covering the Kahramanmaraş province 
and its townships were restricted to a chronology rang-
ing from Early Bronze Age (EBA) to Late Iron Age (LIA)*. 
Our work was aimed at identifying the settlement char-
acters of höyüks in Kahramanmaraş region, their histori-
cal process and relations with other regions. An impor-
tant branch of the research is the identification of Hittite 
presence in the region and the routes they followed pro-
ceeding southward (to North Syria), making use of the 
settlement distribution and potshards collected.

Our surveys in 2008 thus covered Kahramanmaraş, 
Türkoğlu and Pazarcık plains. We explored 11 höyüks 
and two hilltop settlements in Kahramanmaraş Merkez 
İlçe (namely Gayberli Höyüğü, Hacı Sarı Höyüğü, 
Topaloğlu Höyüğü, Kitipsil, Cinli Höyük, Maraş Kale 
Höyük, Karacasu Höyüğü, Çamurlu Höyük, Büyük 
Köftun Höyüğü, Küçük Köftun hilltop settlement, Çiğili/
Büyüktepe hilltop settlement, Sivrice Höyüğü, Naholar 
Höyük); in Pazarcık İlçesi a total of 7 höyüks (namely 
Kirni Höyüğü, Kirni Mezarlık Höyüğü, Çatal Höyük, 
Pınarbaşı Höyüğü, Hanobası Höyüğü, Emiroğlu/Bertizli, 
Çöçelli/Bağlama Höyük); and in Türkoğlu İlçesi 3 
höyüks (Pınar Höyük, Eşekhamzalı, Caciranlı).

As we had previously shown, the höyüks in the central 
and south plains of Kahramanmaraş are of small size. The 
most common pottery groups identified in the höyüks 
explored in the plains of Kahramanmaraş, Türkoğlu and 
Pazarcık are reddish orange slip wares (known as Brittle 
Orange wares) and beige slip wares (known as Plain 
Simple Wares and Metallic Wares). Stratigraphic data 
obtained from the excavations at Gedikli-Karahöyük in 

* Surveys led by the author were joined by research asst. İ. 
Ayman of Istanbul University, and master’s students R. Gürler 
and A. Tan (Marmara University). The state representative 
was E. Öztürk. Our surveys were financed by the Suna & 
İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED) and the Istanbul University Scientific Research 
Projects Administrative Secretariat (Project Nr. 2240).

Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 2008

Surveys in Kahramanmaraş in 2008
Erkan KONYAR
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mallar oluşturur. Bölgenin güneyinde yer alan ve 1960’lı 
yıllarda Prof. Dr. U. B. Alkım tarafından kazılan Gedikli
Karahöyük kazılarında elde edilen stratigrafik veriler söz 
konusu çanak çömlek gruplarının tanımlanmasında 
bizim için en önemli kriterlerden biri olmuştur. Bunun 
yanında özellikle Amik Ovası ve Çukurova Bölgesi’nde 
kazılmış merkezlerin stratigrafik verileri de stil kritiğinde 
dikkate alınmaktadır. Bu mal gruplarının en bilinen tip-
leri “Kırmızımsı Portakal Renkli Astarlı Mallar”da meyve-
lik, kaideli çanaklar, küresel gövdeli çanaklar ve şişkin 
karınlı çömlekler olarak karşımıza çıkarlar. “Boz Astarlı 
Mallar” ise daha çok fincan, bardak, testi ve “Suriye 
Şişeleri” olarak adlandırılan kaplar olarak görülürler.

20062007 yılı arasında özellikle Ahır dağlarının güne-
yinde yani Maraş, Pazarcık ve Türkoğlu ovalarında ince-
lediğimiz höyüklerde Hitit çanak çömleğine rastlama-
mıştık. Buna karşın 2008 yılı çalışmalarımızda özellikle 
boyutlarıyla da farklılık gösteren Kirni, Çöçelli/Bağlama 
ve Kahramanmaraş Kale Höyük’de Hitit İmparatorluk 
Çağı kültürünün en belirgin temsilcilerinin başında 
gelen ve litaretürde “Drab Wares” olarak adlandırlan 
hafif içe kalınlaştırılmış çoğunlukla kırmızı astarlı yayvan 
tabaklar bulunmuştur. 

Bölgede Demir Çağı için en belirleyici olan arkeolojik 
unsurlar mezar stelleri, kabartma ve heykellerdir. 
Bunların büyük bölümü 20. yy.’ın başında kaçak kazılar 
ve temel kazıları sonucu bulunmuşlardır. Bölgedeki 
höyüklerde bulunan ve Demir Çağı’na tarihlendirilen 
çanak çömlek grupları da yine yakın çevrede yapılan 
arkeolojik kazıların verileri çerçevesinde tanımlanabil-
mektedir. Bölgede kazılmış bir Demir Çağı yerleşmesinin 
olmaması bu alandaki bilgilerimizi oldukça yetersiz kıl-
maktadır. Bunun yanında özellikle “Drab Ware” olarak 
adlandırılan içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı yayvan kap-
ların bu dönemde kullanımının devam etmiş olması 
mümkündür. Bu türden kapların pembemsi krem astarlı, 
boz hamurlu astarsız ve açkısız örnekleri izlenebilmek-
tedir. Bunlar Hitit İmparatorluk Çağı kırmızı astarlı iyi 
açkılı tabakların yerel varyasyonları olmaları da müm-
kündür. 

Çalışmalarımızın ilk aşamasında Kahramanmaraş şehir 
merkezinin güney batısında, Aksu ve Erkenez çaylarının 
aktığı, Ahır Dağı’nın hemen güney eteklerinde ova düze-
yinin başladığı alanlara yayılmış 11 adet höyükte çalışıl-
mıştır. Küçük boyutlu ve yüksek olmayan bu höyüklerde 
toplanan az miktarda çanak çömlek arasında Geç 
Kalkolitik, İlk Tunç Çağı, Son Tunç II (Hitit İmp.) ve 
Demir Çağ malları tanımlanabilmektedir. Bunun yanın-
da Roma İmparatorluk ve daha geç döneme ait olabile-
cek çanak çömlek parçaları da toplanmıştır. 

the south of the region, which were conducted by U. B. 
Alkım in the 1960s, have been among of the most impor-
tant criteria for the identification of pottery groups here. 
In addition, the stratigraphic data from centers excavated 
in Amuq plains and Çukurova region are taken into 
account for stylistic criticism. The best-known types of 
Brittle Orange wares are fruit bowls, bowls with foot, 
bowls with spherical body, and pots with globular belly. 
On the other hand, the beige slip wares exhibit cups, 
beakers, jugs and vessels known as “Syrian bottles”.

In 2006 and 2007, the höyüks we explored to the south 
of Ahır Dağları, i.e. in Maraş, Pazarcık and Türkoğlu 
plains, did not contain any Hittite pottery. However, in 
our 2008 work, shallow plates, mostly with red slip and 
a rim slightly thickened inward, commonly known as 
Drab Wares in the literature and most distinctive repre-
sentative of the Hittite Imperial period, were found at 
Kirni, Çöçelli/Bağlama and Kahramanmaraş Kale Höyük, 
which also distinguish themselves by their sizes.

The distinguishing archaeological elements for the Iron 
Age in this region are the tomb stelae, reliefs and statues. 
Most of them were found during illegal excavations or 
foundation excavations in the beginning of the 20th cen-
tury. Pottery groups from höyüks in the region and dated 
to the Iron Age can be defined only through the data 
obtained from archaeological excavations in the region. 
As there is no Iron Age settlement excavated in this 
region, our information on this period is very limited. 
Besides, it is possible that the shallow plates with inward 
thickened rims known as Drab Wares continued in use 
during this period as well. Pinkish beige slipped or 
unpolished examples with grey fabric and no slip of such 
wares can be followed. These could also be local varia-
tions of the red slip well-polished plates of the Hittite 
Imperial period.

In the first phase of our surveys, we explored 11 höyüks 
spread in the area on the south skirts of Ahır Dağı where 
the plains start and Aksu and Erkenez streams flow, to 
the southwest of Kahramanmaraş city. Potshards col-
lected from these small and not-so-high höyüks are few 
in number and represent wares from the Late Chalcolithic, 
EBA, LBA II (Hittite Imperial) and Iron Age. Potshards 
that belong to the Roman Imperial and even later peri-
ods were also collected.

Fieldwork in the Pazarcık/Narlı plains of Kahramanmaraş 
in 2008 drew us to some new conclusions. Some 
höyüks, including Kirni (Fig. 1) and Çatalhöyük, that are 
located in the flat land to the southeast of Gani Dağları 
and northeast of Pazarcık/Narlı plains, stand out with 
their sizes. Kirni Höyük measures 319x186 m. and is 
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık/Narlı ovalarında 2008 yılın-
da sürdürdüğümüz arazi çalışmaları yeni sonuçlara 
ulaşmamızı sağlamıştır. Pazarcık/Narlı Ovası’nın kuzey 
doğusunda, Gani Dağları’nın güney doğusundaki düz-
lüklerde yer alan Kirni, Çatalhöyük gibi höyükler büyük-
lükleriyle dikkat çekicidir. Kirni Höyük 319x186 m. 
boyutlarında ve 19 m. yüksekliğindedir (Res. 1). Üze
rindeki işlenmiş büyük bazalt bloklar bir yapı grubunun 
varlığını göstermektedir. İlk Tunç Çağı ile II. binyıl boya-
lıları olması muhtemel parçalar ve Hitit İmparatorluk 
Çağı “Drab Ware” mallarının yerel varyasyonları ile 
Demir Çağ çanak çömleği yüzey malzemesi olarak top-
lanmıştır. 

Daha güneyde, Gaziantep ile Kahramanmaraş bölgesini 
birbirinden ayıran Gani ve Sof dağ yükseltilerinin güney 
batısında, bir geçitte yer alan ÇöçelliBağlama Höyük 
boyutları ve toplanan malzemeyle dikkati çeken bir 
diğer höyüktür (Res. 2). 22 m. yüksekliğinde 243x187 m. 
boyutlarındadır. Kuzeydoğu yamaçta tahribat sonucu 
oluşan kesitte kalın bir duvara ait olduğu anlaşılan taş 
duvar kalıntıları izlenebilmektedir. Bunun altında ise 
810 cm. kalınlığında 5560 cm. uzunluğunda kerpiç 
bloklarının oluşturduğu duvar kalıntıları bulunmaktadır 
(Res. 3). Höyükteki en belirgin ve yoğun çanak çömlek 
grubunu Hitit İmparatorluk Çağı çanak çömlekleri oluş-
turur. Kahramanmaraş bölgesindeki diğer höyüklerin 
aksine bu höyükten toplanan kırmızı astarlı “Drab Ware” 
türünden çanak çömlekler Hitit merkez bölgedeki örnek-
lerle paralellik taşır. Hitit mallarının yanı sıra İlk Tunç 
Çağı kırmızımsı portakal renkli hamurlu mallar ile boz 
astarlı mal grupları da mevcuttur. 

Bilindiği gibi eski Hitit Dönemi’nde Hititlerin Kuzey 
Suriye bölgesine ilginin arttığı görülür. Güneye inen ana 
güzergâhlar üzerine veya stratejik noktalara önemli yer-
leşmeler inşa ederler. Güney güzergâhları arasında Kah
ramanmaraş bölgesi de önemli bir istasyondur. Elbistan 
Karahöyük ve bölgede yüzey araştırmaları sırasında 

19 m. high. Worked large basalt blocks on its top point 
to the presence of a group of buildings here. Materials 
collected from the surface include pieces probably 
belonging to the EBA and 2nd millennium B.C. painted 
wares, local variations of Hittite Imperial period Drab 
Wares and Iron Age pottery.

Another höyük worth noting for its size and objects col-
lected is the Çöçelli/Bağlama (Fig. 2) located in a pass to 
the southwest of Gani and Sof mountains that separate 
the Kahramanmaraş and Gaziantep regions. The höyük 
measures 243x187 m. and rises 22 m. above the sur-
rounding terrain. A profile exposed due to damage on 
the northeast slope reveals stone courses belonging to a 
thick wall. Beneath this thick wall are the remains of 
walls built with mud bricks of 8-10 cm. thickness and 
55-60 cm. length (Fig. 3). The most outstanding group of 
pottery is the Hittite Imperial period wares. In contrast to 
that collected from other höyüks in the Kahramanmaraş 
region, the pottery of Drab Wares type with red slip  
from this höyük are parallel to those in the core region  
of the Hittites. In addition to the Hittite wares there are 
also wares with reddish orange fabric and buff slip 
wares.

As is known, the Hittite interest in North Syria increased 
in the Old Hittite period and they built settlements on 
main routes leading south or on strategic locations. 
Among the routes leading south, Kahramanmaraş region 
was an important station. Elbistan Karahöyük together 
with many other settlements identified during surveys in 
the region present us with items of Hittite character. 
There are many settlements revealing Hittite cultural 
aspects such as Soli, Yumuktepe, Gözlükule, Zeytinbeli 
and İskenderun Kinet Höyük in Çukurova, the Hittite 
rock monuments along the Ceyhan River and many oth-
ers, above all Tell Achana, in Amuq plain. In light of this 
preliminary evidence it is possible to claim that 
Kahramanmaraş region was an important station in the 
southward expansion of the Hittites.

Res. / Fig. 1  PazarcıkKirni Höyük

Res. / Fig. 2  Evri/ÇöçelliBağlama Höyük
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keşfedilen birçok yerleşme Hitit karakteri taşıyan bulun-
tular sunar. Çukurova’da Soli, Yumuktepe, Gözlükule, 
Zeytin beli ve İskenderun Kinet Höyük’teki Hitit tabaka-
ları, yine Ceyhan Irmağı boyunca yer alan Hitit kaya 
anıtları ve Amik Ovası’nda, Hitit kültür özelliklerini yan-
sıtan başta Tell Atçana olmak üzere birçok yerleşme yeri 
almaktadır. Bu kapsamda Kahramanmaraş bölgesinin de 
Hititlerin güney yayılımında önemli istasyonlarından biri 
olduğu ön veriler ışığında söylenebilir.

İ.Ö. II. binyılın ortalarından itibaren başlayan Hitit kültür 
etkisi, Hititlerin yıkılmasında sonra da bölgede devam 
eder. Geç Hitit beylikleri arasında sayılan, Hitit hiye
roglif yazısını kullanan Gurgum Krallığı’nın merkezi de 
Kahramanmaraş bölgesi olmuştur. Daha çok yerel bir 
karakter taşıyan Gurgum Krallığı’nın doğusunda Kum
muh Krallığı (Adıyaman), Batısında Amanos Dağları’nın 
ötesinde Que Krallığı, Güneyinde ise Sam’al (Zincirli) 
Krallığı bulunmaktadır. Maraş Geç Hitit Krallığı’nı Asur 
kaynaklarından ve bu bölgede bulunmuş olan bazıları 
yazıtlı heykel, stel ve kabartmalardan tanımaktayız. 
Gurgum Krallığı’ndan dolayısıyla Kahramanmaraş böl-
gesinden bahseden ilk belgeler İ.Ö. 9. yy.’ın ortalarına 
Asur Kralı II. Asurnasirpal (İ.Ö. 883859) dönemine 
tarihlenir. Bunu izleyen yıllarda Asur krallarının Kuzey 
Suriye, Çukurova yani doğu Akdeniz coğrafyasına yap-
tıkları seferlerde Gurgum Krallığı’ndan ve krallarından 
bahsederler

2008 çalışmalarımızda Kahramanmaraş kent merkezin-
de yer alan Kale ve Höyük’te de daha ayrıntılı bir çalış-
ma gerçekleştirilmiştir (Res. 4). Kent merkezinde yer alan 
Kahramanmaraş Kalesi ve Höyüğü ile yakın çevresinde 
ortaya çıkarılan hiyeroglif yazıtlı stel, kabartma ve hey-
keller Gurgum’un konumu ve kralları hakkında önemli 
bilgiler verir. Ancak bunların büyük çoğunluğu 20. yy.’ın 

The Hittite cultural influence that is seen as of mid-2nd 
millennium B.C. continued in the region even after the 
fall of the Hittites. Gurgum Kingdom, one of the Late 
Hittite kingdoms, continued using the Hittite hieroglyphs 
and their core region was Kahramanmaraş. Gurgum 
Kingdom had more local character and was surrounded 
with Kummuh Kingdom (Adıyaman) on the east, Que 
Kingdom beyond the Amanus Mountains on the west 
and Sam’al (Zincirli) Kingdom on the south. The Late 
Hittite Kingdom of Maraş is known from the Assyrian 
sources as well as inscribed statues, stelae and reliefs 
from the region. The earliest written evidence mentioning 
Gurgum Kingdom, thus Kahramanmaraş region, comes 
from about mid-9th century B.C., more precisely during 
the reign of Assyrian King Assurnasirpal II (883-59 B.C.). 
In the following years, the campaigns of the Assyrian 
kings into North Syria and Çukurova, i.e. East Medi-
terranean, mention Gurgum Kingdom and its kings.

Our surveys in 2008 covered detailed exploration of 
the fortress and höyük in Kahramanmaraş city center  
(Fig. 4). The Kahramanmaraş Kalesi and Höyüğü located 
in the city center together with the inscribed stelae, 
reliefs and statues uncovered in the vicinity provide us 
with important information regarding the Gurgum 
Kingdom and its kings; however, most of them were 

Res. 4  Kahramanmaraş Kale Höyük, topografik plan ve kesit
Fig. 4  Kahramanmaraş Kale Höyük, topograhic plan and section

Res. 3  Evri/ÇöçelliBağlama Höyük, kesitlerde açığa çıkan kerpiç 
ve taş duvar kalıntıları
Fig. 3  Evri, Çöçelli/Bağlama Höyük, mudbrick and stone wall 
remains exposed in the profiles 
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başında temel kazıları ve kaçak kazılar sonucunda 
bulunmuşlardır. Mezar stelleri, heykel ve yazıtlar, Kuzey 
Suriye, Arami etkileri taşımakla birlikte Maraş’a özgü 
yerel bir üslubu yansıtırlar. 

Kaleden çıkarılmış olan ve bugün İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri’nde sergilenmekte olan III. Halparuntaş ve II. 
Halparuntaş dönemine ait aslan ve insan heykelleri Kah
ramanmaraş Kalesi’nin Geç Hitit Dönemi kimliğiyle 
ilgili önemli kanıtlar taşımaktadırlar. Günümüze kadar 
kullanımı devam eden Kahramanmaraş Kalesi ve Höyü
ğü’nde yüzey buluntusu olarak İlk Tunç Çağı, Hitit İmpa
ratorluk Çağı ve Demir Çağı çanak çömlekleri ile Roma 
İmparatorluk Dönemi kap parçaları toplanmıştır. 

Kahramanmaraş Kalesi ve Höyüğü bugün modern yapı-
laşmanın tehdidi altındadır. Höyüğün özellikle kuzey 
doğusunda höyükleşmenin fazla olduğu izlenmiştir. 
Kahramanmaraş Kalesi’nden çıktıkları öne sürülen hey-
kel ve kabartma gruplarının buluntu yerlerinde arkeolo-
jik kazıların yapılması uygun olacaktır. Elde edilecek 
stratigrafik veriler, yüzey araştırmalarında toplanan mal-
zeme gruplarının ve kaleden çıkan heykel ve kabartma-
ların arkeolojik açıdan doğru değerlendirilmesine önem-
li katkı sağlayacaktır.

uncovered during illicit or foundation digs in the early 
20th century. The tomb stelae, statues and inscriptions 
not only bear Aramean and North Syrian influence, but 
also reflect a local style peculiar to Maraş.

Lion and human statues that were uncovered at 
Kahramanmaraş Kalesi and are now on display at the 
Istanbul Archaeological Museums are dated to the reigns 
of Halparuntas II and III and reveal important clues 
regarding the Late Hittite period identity of Kahraman-
maraş Kalesi. Potshards collected from the surface of 
the Kahramanmaraş Kalesi, which has been in use to the 
present today, include examples from EBA, Hittite 
Imperial period and Iron Age as well as Roman Imperial 
period.

The Kahramanmaraş Kalesi and Höyüğü are threatened 
today by modern constructions. The mound formation is 
strong, particularly on the northeast of the höyük. It will 
be appropriate to conduct excavations at spots where 
the statue and relief groups were uncovered in Kahra-
manmaraş Kalesi. Stratigraphic data to be obtained will 
contribute greatly to the accurate archaeological evalua-
tion of the materials collected in the course of surveys 
and the statues and reliefs uncovered there.
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Kibyra ve komşu bölgelerde yaptığımız çalışmaların 
2008 sezonu 11-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleş-
ti. Bir haftalık epigrafik araştırmadan sonra Dr. O. 
Hülden (Münih Üniv.), Esther Schneidenbach (Tübingen 
Üniv.) ve K. Zimmer (Münih Üniv.) arkeolojik inceleme-
ler için ekibimize katıldı; Bakanlık temsilcisi A. Saltık 
idi*.

İlk işim geçen yıl Belenli/Olbasa’da bulduğumuz Helle-
nistik emrin estampajını çıkartmaktı (T. Corsten, ‘Kibyratis 
in antiquity’, AnatA 13, 2007, 18-19; id., ‘Research in 
the Kibyratis in 2006 and 2007’, ANMED 6, 2008, 112-
116). Bundan sonra ören yerinde gezinip başka yazıtlar 
aranırken yeni bir metin tespit ettik ve tam bu sırada da 
Jandarma bizi keşfetti. Belenli’nin belediye başkanı 
olduğunu iddia eden iki kişiden biri tarafından ihbar 
edilmiştik. Normal kontrol prosedüründen sonra Jan-
darma, kendi karargâhlarının bahçesinde duran ve 
Kemer’de bulunmuş yazıtlı bir bloğu bize gösterdi. Söz 
konusu yazıt, Latince ve Yunanca çift dilde yazılmış, 
görünüşe göre kısaltılmış bir imparatorluk mektubu olup  
ne yazık ki çok kötü durumdadır (Res. 1). Ancak metin- 
de adı geçen İ.S. 195 yılı consulleri P. Iulius Scapula 
Tertullus Priscus ve Q. Tineius Clemens sayesinde tarih-
leme yapılabildi. Bu resmi emir, çiftçilerin, olasılıkla  
bölgeden geçerken askerlerin kendilerine kötü mua- 
melesi konusundaki şikâyetlerine verilen bir yanıttır. 
Belenli’deki yazıtın okunması daha da sorunluydu çünkü 
hiç güneş ışığı görmez şekilde bir evin duvarına örül-
müştü. Yalnızca birkaç sözcük üzerinde tahmin yürüte-
bildik – altın çelenkten söz ediliyor olması nedeniyle bir 
onur yazıtı olabilir. Estampaj sayesinde metnin daha 
büyük bir kısmını okuyabilmeyi ümit ediyoruz. 

* Yüzey araştırmamızın masrafları Oxford’da yerleşik Craven 
Committee, Almanya’dan Henkel Vakfı ve Heidelberg Üni-
versitesi Eskiçağ Tarihi ve Epigrafi Semineri tarafından karşı-
lanmıştır. Hepsine teşekkürü borç bilirim.

This year’s campaign in the territory of Kibyra and neigh-
bouring regions took place from 11 to 29 August. After a 
week of epigraphic research, I was joined by Dr. O. 
Hülden (University of Munich) as well as Esther 
Schneidenbach (University of Tübingen) and K. Zimmer 
(University of Munich) for an archaeological study of the 
area; the government representative was A. Saltık*. 

My first task, to take a squeeze of the Hellenistic decree 
that I found last year in Belenli/Olbasa (T. Corsten, 
‘Kibyratis in antiquity’, AnatA 13, 2007, 18-19; id., 
‘Research in the Kibyratis in 2006 and 2007’, ANMED 6, 
2008, 112-116), was soon accomplished, and while 
strolling through the town to search for further inscrip-
tions, I indeed discovered a new text, and the Jandarma 
discovered us. They had been alerted by one of the two 
men who both claimed to be the mayor of Belenli. After 
the usual procedure of checking our papers the officers 
became very friendly and told us about an inscribed 
block in the garden of their headquarters in the neigh-
boring town of Kemer. The inscription turned out to be 
an, apparently abbreviated, Imperial letter in both Greek 
and Latin, unfortunately heavily damaged (Fig. 1). 
However, the date could be established by the consuls 
mentioned, P. Iulius Scapula Tertullus Priscus and Q. 
Tineius Clemens, consuls in A.D. 195. The rescript is an 
answer to a complaint by farmers concerning harrass-
ment by soldiers, apparently when travelling through the 
region. The inscription in Belenli was even harder to read 
due to its being built into the wall of a house where it 
never has the chance to see the sunlight. Only a few 
words could be guessed, among which the mention of a 
golden wreath points most probably to an honorary 
inscription. The squeeze will, it is hoped, reveal more of 
the text.

* The survey was financially supported by the Craven Commit-
tee, Oxford, the Henkel Foundation (Germany), and the 
Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik of the University 
of Heidelberg, for which I am most grateful.

Kibyratis Araştırmaları 2008

Research in the Kibyratis in 2008
Thomas CORSTEN
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Bu seneki yüzey araştırmasının arkeoloji bölümü genel 
olarak müstahkem sitler, yerleşmeler ve nekropollerin 
incelenmesine ayrıldı. Amacımız bölgenin yerleşme tari-
hini kapsayan daha geniş ölçekli bir araştırma projesine 
dayanak sağlamak üzere bölgenin genel görüntüsü hak-
kında fikir sahibi olmaktı. Bu bağlamda, başka yerlerin 
yanı sıra özellikle Gölhisar Gölü ve geniş çevresi ile 
Yeşilköy, Söğüt, Karamanlı, Çaylı ve Yeşilova’ya gittik.

Gölhisar Gölündeki kayalık yarımada (burası A. Hall 
tarafından antik Sinda olarak tanımlandı: A. Hall, ‘Sinda’ 
in D. French [ed.] Studies in the history and topography 
of Lycia and Pisidia in memoriam A.S. Hall [BIAA 
Monograph 19; 1994] 48–52) üzerindeki kayaya oyulu 
iki mekânın işlevini saptamaya çalıştık ve onların muh-
temelen depolama amaçlı kullanıldığını düşünüyoruz. 
Bol miktardaki çanak-çömlek buluntuları her zamanki 
gibi İ.Ö. 8. yy. ile günümüz arasındaki dönemlere aitti 
ancak yine Klasik Dönem’e ait hiçbir çanak-çömlek 
örneği bulamadık.

Tepeye açılmış Likya tipi mezar bu yarımadanın yaklaşık 
1 km. kuzeybatısında olduğundan (K. A. Gay – T. Corsten, 
‘Lycian tombs in the Kibyratis and the extent of Lycian 
culture’, AnatSt 56, 2006, 47-9) bu yerleşmeye ait olma-
sının zor olacağını düşündük ve çevredeki tüm tepeleri 
inceledik. Likya tipi mezarın yer aldığı tepenin üzerinde 
çanak-çömlek parçaları bulduk ama hiçbiri bu mezarın 
ait olduğu Klasik Dönem’e ait değildi. Aynı tepenin daha 
aşağıdaki bir yamacında bir khamosorion, tarihi belirsiz 
(belki de Klasik dönem?) ve kapaksız kayaya oyulu bir 
mezar da keşfettik; ve yine yakınlarda, nihayet Klasik 
Dönem’e tarihlenebilecek bir seramik parçası bulduk. 

The archaeological part of this year’s survey was devoted 
mainly to a provisional inspection of the material remains 
of fortified sites, settlements, and nekropoleis. Our aim 
was to gain an overview of the region as the basis for a 
larger research programme concerning the settlement 
history of the region. In this context, we visited, among 
others, the Gölhisar Gölü and its wider surroundings, 
Yeşilköy, Söğüt, Karamanlı, Çaylı, and Yeşilova.

On the rocky peninsula in Lake Gölhisar (taken by  
A. Hall to be the place of ancient Sinda: A. Hall, ‘Sinda’ 
in: D. French [ed.] Studies in the history and topography 
of Lycia and Pisidia in memoriam A. S. Hall [BIAA 
Monograph 19; 1994] 48-52) we attempted to deter-
mine the function of the two chambers sunk into the 
rock, the most likely explanation being that they were 
used for storage purposes. The finds of ceramics (from 
the 8th century B.C. to modern times) were again abun-
dant, but it is remarkable that we have not yet found any 
pottery of the Classical period.

Since the Lycian-type tomb cut into a hill approximately 
1 km. northwest of the peninsula (K. A. Gay – T. Corsten, 
‘Lycian tombs in the Kibyratis and the extent of Lycian 
culture’, AnatSt 56, 2006, 47-9) is too far away to have 
belonged to this settlement, we inspected almost all the 
hill-tops around. Sherds were indeed found on the hill-
top above the Lycian tomb, but none date from the 
Classical period, when the tomb was constructed. On a 
lower slope of the same hill we discovered a chamoso-
rion, a tomb sunk into the rock, without lid, of uncertain 
date (perhaps Classical?); finally also a sherd, which 
may equally be dated to the Classical period, was found 

Res. / Fig. 1
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Ancak bu Likya mezarının ait olduğu ‘Likya’ yerleşimini 
henüz bulamadık.

Söğüt’teki Likya kaya mezarının yakınında (Gay – Corsten 
2006, 49–51) yalnızca platformu günümüze ulaşabilmiş 
bir başka mezar daha yer almaktadır. Ev tipinde inşa 
edildiği neredeyse kesindir ve olasılıkla kaya mezarı ile 
aynı zamana tarihlenir (İ.Ö. 4. yy.).

Karamanlı’nın yakınlarındaki müstahkem bir sitte eşmer-
kezli iki sur dikkat çekiyor; her ikisinin burçları düzensiz 
aralıklarla yerleştirilmiş ve çanak-çömlek parçaları tarih 
olarak (geç?) Roma Dönemi’ne işaret ediyor. Kaçak kazı-
lar sonucu ortaya çıkan ve önemli bina kalıntılarına 
sahip Çaylı yakınındaki bir başka yerleşim de yaklaşık 
olarak yine aynı döneme aittir ve Yeşilköy’ün her iki 
ucunda da birer Roma Dönemi çiftliği yer alıyor – bun-
lardan biri duvarlarla diğeri ise çanak-çömlek parçala-
rıyla saptanmıştır.

Yeşilova yakınlarındaki 2006 yılında keşfedilen (T. 
Corsten, ‘Kibyratis in antiquity’, AnatA 12, 2006, 26) 
görkemli müstahkem sit ise artık en azından yaklaşık 
olarak tarihlenebilir fakat işlevini aydınlatabilmek için 
daha fazla inceleme yapmak gerekli. Çanak-çömlek 
buluntularına göre burası en geç erken Hellenistik 
Dönem’den itibaren kullanılıyordu fakat bir de İ.S. 2. 
yy.’a ait bir sikke bulduk. Dolayısıyla burası ya sürekli 
kullanımdaydı ya da Roma Dönemi’nde tekrar kullanıl-
maya başlandı.

Önümüzdeki yıllarda Kibyratis’in tam bir arkeolojik 
incelemesini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.

nearby. However, the ‘Lycian’ settlement, to which the 
rock-cut tomb belonged, was still not found.

Near the rock-cut Lycian tomb at Söğüt (Gay – Corsten 
2006, 49–51) there is another tomb of which only a 
platform survives. It was most certainly constructed in 
the shape of a house and dates probably from the same 
time as the rock-cut tomb (4th century B.C.).

A fortified site near Karamanlı is enclosed by two con-
centric walls, both of which have towers at irregular 
intervals; sherds suggest a date in the (late?) Roman 
period. To approximately the same period belongs a set-
tlement near Çaylı with substantial remains of buildings, 
revealed by illegal excavations. And at either end of the 
village of Yeşilköy there was a Roman farm, attested by 
remains of walls in one case and pottery in the other.

The spectacular fortified site near Yeşilova, discovered in 
2006 (T. Corsten, ‘Kibyratis in antiquity’, AnatA 12, 
2006, 26), can now at least be dated approximately, but 
its function requires further research. According to the 
pottery, the place was used at latest from the early 
Hellenistic period onwards, but we also picked up a coin 
of the 2nd century A.D.: the site has thus either been used 
continuously or was re-used in the Roman period.

We hope to be able to proceed to a more thorough 
archaeological study of the Kibyratis in the following 
years.
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü izni ve TÜBİTAK desteğiyle, 
Mersin İli’ne bağlı Erdemli ve Silifke ilçeleri arasındaki 
dağlık bölgede, Antik Dönem’e ait yerleşimler, bunların 
oluşturdukları bölgesel yerleşim düzenlemesi ve bunun 
oluşmasında önemli bir rolü olan tarımsal organizasyo-
nu ortaya çıkarabilmek amacıyla başlatılan arkeolojik 
yüzey araştırmaları 2008 yılında da sürdürülmüştür. 
Bölgedeki yerleşim düzenlemesini belirleyen etmenler-
den birinin, tarımsal üretim olduğu konusunda çok sayı-
da arkeolojik kanıt tespit edilmiş olması sebebiyle, 2008 
yılı çalışmalarında, bölgedeki tarımsal üretim donanım-
ları, tarımsal yapılar ve bölgesel üretim organizasyonu 
konularında kapsamlı incelemeler ve belgelemeler ger-
çekleştirilmiştir. 

Yapılan araştırmalarda önemli miktarda zeytinyağı ve 
şarap üretim donanımının tespit edilmesi, bölgesel bir 
üretim organizasyonunun varlığına işaret etmektedir. 
Bölgenin Akdeniz’e kıyısı olması sebebiyle sahip olduğu 
uygun iklim şartları, üretime ve bununla bağlantılı bir 
üretim organizasyonunun ortaya çıkmasına zemin sağla-
mış olmalıdır. Bölgedeki üretim organizasyonunun açık-
lanabilmesi için kullanılması gereken arkeolojik veri ise 
üretim için gerekli donanımlardır ve buna yönelik olarak 
yapılan çalışmalarda çok sayıda şarap ve zeytinyağı üre-
timinde kullanılan donanım tespit edilmiştir. Roma 
İmparatorluk Dönemi’yle birlikte başlayan imar hareket-
lerinin sonucu olarak, üretime ve üretim organizasyonu-
na ait çok sayıda arkeolojik kanıt bölgede görülmeye 
başlamıştır. Üretilen ürünün kontrol edilmesi, işlenmesi, 
depolamanın yerinde gerçekleştirilmesi ve korunması 
amaçlarıyla tarım arazisinin yakınında yapılmış çiftllik 

Archaeological surveys that aimed at identifying settle-
ments in Antiquity, the regional settlement patterns 
formed by them and the agricultural organization that 
should be considered as having played a part in their 
formation were initiated in the mountainous region 
between the Erdemli and Silifke ilçesi of Mersin province 
and continued in 2008 with the permission issued by the 
Ministry of Culture and Tourism General Directorate for 
Cultural Heritage and Museums and with the support of 
TÜBİTAK. As it has been identified that one factor shap-
ing the settlement pattern in the region was agricultural 
production as understood from numerous archaeologi-
cal remains, extensive exploration and documentation 
were carried out in 2008 on agricultural production 
equipment in the region, agricultural buildings and 
regional production organization.

A considerable amount of olive oil and wine production 
equipment was identified in the course of the surveys 
and this evidence points toward the presence of a 
regional production organization. The favorable climatic 
conditions in this Mediterranean region must have 
opened the way for the formation of production and 
relevant production organization. The equipment neces-
sary for production is the archaeological evidence 
required for the definition of regional production organi-
zation; surveys in this regard brought to our attention 
numerous pieces of equipment used for olive oil and 
wine production. Starting in the Roman Imperial period, 
building activities left behind considerable archaeologi-
cal evidence regarding production and production 
organization in the region. Farmsteads built near the 
farmland for the purposes of checking the produce, 

Mersin İli Erdemli ve Silifke İlçelerinde  
Antik Dönem’de Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon 

Araştırması 2008

Surveys of Urbanization and of Agricultural 
Organization during Antiquity within the Townships  
of Erdemli and Silifke in Mersin Province in 2008
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yapıları bunlar arasında yer almaktadır. Bölgede bu yapı-
lara ait çok sayıda örnek tespit edilmiştir. 

2008 yılında gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, 
bölgede zeytinyağı ve şarap üretimiyle ilgili açıklayıcı 
sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen arkeolojik kanıtlara 
bakıldığında, şarap üretimi için kullanıldığı önerilen 
‘açık alanda anakayaya oyulmuş baskı kollu preslerin’ 
varlığı, şarap üretiminin bölgedeki egemenliğine işaret 
etmektedir. Sayılarının çok olması ve tarımsal alanların 
yakınlarında, kırsal alanlardaki çiftlik yerleşimlerinde, 
antik yollar üzerinde, sahildeki antik kentlerde, dolayı-
sıyla hemen her yerde bu preslere rastlanması bölgede 
önemli oranda şarap üretimi olduğunu desteklemektedir. 
Temel donanımlara sahip bu preslerin farklı tipolojileri-
nin olması da bölgedeki üretimin yoğunluğu, kullanım-
daki çeşitliliği ve dönemler boyunca devam eden kulla-
nımı göstermesi açısından önem taşımaktadır.

Zeytinyağı üretimine ait arkeolojik buluntular ise daha 
az sayıdadır. Zeytinyağı üretimi için kullananılan dona-
nımın çoğunlukla taşınabilir olması nedeniyle, bunların 
günümüze ulaşmasında sorunlar olduğu görülmekle bir-
likte, bölgede zeytinyağı üretimi için kullanılan atölyele-
rin sahile yakın noktalarda ve genellikle de yerleşimler 
içerisinde tespit edilmiş olması dikkat çekicidir. Bu 
durum, bölgenin içlerinde de şarap üretimi olduğu düşü-
nüldüğünde, şarap ve zeytinyağı üretimi karşılaştırma-
sında zeytinyağı üretiminin nispeten sınırlı olduğuna 
işaret etmesi açısından önem taşımaktadır. Bu, muhte-
melen zeytinin yetişme şartlarıyla bağlantılıdır. Zeytin, 
her ne kadar Akdeniz ikliminin bir ürünü olsa da, bölge-
nin sahip olduğu denize paralel dar kıyı şeridi ve hızla 
yükselen dağlar sebebiyle, sıcaklık farklılıklarının bulun-
ması bölgede zeytin yetiştiriciliği için dağların yüksek 
alanlarının tercih edilmeyeceği görülmektedir. 

2008 yılı çalışmaları kapsamında, bölgede, zeytinyağı 
üretimi yapıldığı bilinen çok sayıda atölye tespit edilmiş 
ve bunların belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Işıkkale antik yerleşimindeki atölyeler, bölgede, antik 
yerleşimler içerisinde üretim mekânlarının yer aldığını 
gösteren çok sayıdaki örnekten biri olması açısından 
dikkat çekmektedir (Res. 1). Işıkkale ve benzer diğer 
örneklerden anlaşıldığı gibi, bölgede bazı atölyelerin 
yerleşimlerin içinde yer aldıkları ve bu yerleşimlerde 
genellikle birden fazla atölyenin olduğu görülmektedir. 
Zeytinyağı atölyesi olarak tanımlanan yapıların bazı 
örneklerinin ise, yerleşimlerden bağımsız şekilde bulun-
dukları tespit edilmiştir. Bu örneklerin bulunduğu alan-
larda, atölyeler dışında başka yapılarla karşılaşılmaz. 
Böyle durumlarda bu atölyelerin sahildeki antik kentler-
le yakın bağlantı içinde oldukları ya da çok yakınlarında 
yerleşimlerin bulunduğu görülmektedir. Bu durum, yer-
leşim ve üretim arasındaki ilişkiyi açıklaması açısından 
önem taşımaktadır ve üretim donanımlarının ve ürünlerin 
yanı sıra, bölgesel üretim organizasyonu ve yerleşim 

processing it, storing on site and guarding it are part of 
this evidence. Many examples of such farmsteads have 
been identified in the region.

Surveys in 2008 shed descriptive light on the olive oil 
and wine production in the region. According to archae-
ological evidence obtained, the presence of presses with 
press-arms fixed in holes carved in bedrock in the open 
air, which are proposed to have served for wine produc-
tion, suggests a prevalence of wine production in the 
region. The presence of a high number of presses found 
practically everywhere, close to farmland, within farming 
settlements in the countryside, on the ancient roads, and 
in the ancient cities on the coastline, attests to a signifi-
cant amount of wine production in the region. The vari-
ous types of presses found points to intense production 
occurring in the region, variety in use and continuity 
through the different settlement phases.

Much less archaeological evidence exists regarding olive 
oil production. Although we are aware of the fact that 
equipment for olive oil production is portable and thus 
less survivable, it is worth noting that the workshops for 
olive oil production have been attested mainly in coastal 
areas and within settlements. Considering the wine pro-
duction on the interior of the region, a comparison 
between wine and olive oil production reveals that the 
olive oil production was relatively limited in amount. This 
should probably be related to the conditions of cultiva-
tion of olive trees. A tree of the Mediterranean region, 
olive can be found only in the thin strip of land between 
the coastline and steeply rising mountains; thus, occur-
rence of temperature variations at higher altitudes  
would have offered less favorable conditions for olive 
cultivation.

Within the surveys in 2008, a number of workshops for 
olive oil production were identified and documented. 
Ancient Işıkkale settlement with its workshops stands out 
as an example of many sites containing production areas 
within them (Fig. 1). As understood from Işıkkale and 
similar sites, some workshops were within the settle-
ments and these settlements usually had more than one 
workshop. Some examples identified as olive oil work-
shop were seen to have been built independent of the 
settlements in areas where no other types of buildings 
have been found. In such case, it is seen that either these 
workshops maintained close ties with ancient cities on 
the coastline or they were very close to settlements. This 
is important for clarifying the relationship between settle-
ment and production and also for providing evidence to 
explain the production organization and settlement 
arrangement in the region and the relations between 
them in addition to the identification of production 
equipment and products in the region.
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düzenlemesi ve bunlar arasındaki ilişki hakkında sonuç-
lar sağlaması açısından önemlidir.

2008 yılı çalışmaları kapsamında, bölgede daha önce 
varlıkları bilinen ancak ayrıntılı incelemeleri gerçekleşti-
rilmemiş olan ve bölgesel bir yerleşim düzenlemesi ve 
bununla bağlantılı olarak tarımsal organizasyonun bir 
parçası olduğunu tespit ettiğimiz antik yerleşimlerde de 
kapsamlı inceleme ve belgeleme çalışmaları gerçekleşti-
rilmiştir. Bunlar arasında yer alan Adamkayalar yerleşi-
minin böyle bir örnek olduğu görülmektedir. Burada, 
vadiye hakim bir tepelik alan üzerindeki kule, bağlı 
olduğu sur duvarlarıyla bir kale yerleşime işaret etmekte-
dir ve sahip olduğu mimari inşa teknikleri burasının, 
bölgedeki Hellenistik Dönem inşa etkinlikleri sırasında 
yapıldığını kanıtlamaktadır (Res. 2). Sur duvarlarının 
zaman içinde tahrip olmasına karşın, kulenin oldukça 
sağlam şekilde korunduğu görünmektedir. Bunda, kule-
nin farklı amaçlarla kullanımının devam etmesi rol oyna-
mış olmalıdır. Bölgede Hellenistik Dönem’deki mimari 
etkinlikler sırasında inşa edilen ve kule olarak kullanılan 
bu yapıların işlevlerini yitirmelerinin ardından, sonraki 
dönemlerde atölye olarak kullanıldıkları içlerindeki 
yapılanmalardan anlaşılmaktadır ve Adamkayalar yerle-
şiminde bulunan kulenin böyle bir amaçla kullanıldığı 
görülmektedir. Kulenin içerisinde geç dönem eklentileri 
bulunmaktadır ve bunlar arasında bir ‘taş destekli baskı 
kollu pres’ ve bir toplama tankı yeralmaktadır. Kulenin 
hemen dışında tespit edilen mortar formlu kırma tekne-
siyle birlikte bütün bu donanımların zeytinyağı üretimi 
için kullanıldıkları ve kulenin de atölye işlevine sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, bölgedeki yerleşimle-
rin sürekliliği hakkında bilgi sağlamaktadır ve bölgesel 
yerleşim düzenlemesi ve tarımsal organizasyon arasın-
daki ilişkiye işaret etmesi açısından dikkat çekicidir. 
Çalışmalar kapsamında, Silifke ve Erdemli bölgesinde 
benzer özellikler taşıyan diğer atölyeler de aynı teknik 
yöntemler kullanılarak kayda geçirilmiştir. 

In the 2008 surveys, we carried out extensive survey and 
documentation work in known ancient settlements of the 
region that hitherto had not been explored in detail and 
that we had identified as part of a regional settlement 
pattern and related agricultural organization. Adamkayalar 
is such an example. Here, a tower on a hilly area domi-
nating the valley is connected to fortification walls, 
implying that this is a fortified settlement; its construc-
tional features prove that it was built in the Hellenistic 
period (Fig. 2). The fortification wall had deteriorated in 
time and the fact that tower still stands intact indicates it 
continued to be used for other purposes. Buildings such 
as towers that were built in the Hellenistic period were 
altered in later periods and turned into workshops, as 
inferred from the remains in them, and the tower at 
Adamkayalar served such a function as well. The tower 
contains late period additions, including a collecting 
basin and a ‘lever and screw presses with perforated 
press piers at the fulcrum’. Right outside the tower is a 
mortar-shaped crushing basin that, together with the 
other equipment, indicates olive oil production; thus the 
tower functioned as a workshop. These finds also provide 
information for the continuity of settlements in the region 
and point to the link between regional settlement pattern 
and agricultural production organization. Within the 
frame of our surveys, other workshops with similar char-
acteristics in the Silifke and Erdemli region were record-
ed employing the same methods.

Within the frame of the 2008 campaign we also explored 
agricultural buildings in the region and their connections 
with the churches nearby. Our detailed exploration and 
documentation on farmsteads identified in the preced-
ing campaign and the churches inside them continued 
within the frame of our surveys aiming at revealing the 
connections between the religious organization and 
agricultural organization in Antiquity. For this purpose, it 
was thought that the two churches and a tetraconch 

Res. 1  Silifke-Işıkkale antik yerleşimi zeytinyağı atölyesi
Fig. 1  Silifke, ancient Işıklıkale settlement, olive oil workshop

Res. 2  Silifke-Adamkayalar antik yerleşimi kule
Fig. 2  Silifke, ancient Adamkayalar settlement, tower
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2008 yılı çalışmaları kapsamında, bölgede yer alan 
tarımsal yapılar ve buradaki kiliselerle bağlantıları üze-
rinde incelemeler de gerçekleştirilmiştir. Bölgede, Antik 
Dönem’de dini organizasyon ve tarımsal organizasyon 
arasındaki bağlantıların açığa çıkarılmasının hedeflendi-
ği bu çalışmalar kapsamında, daha önceki araştırma 
sezonlarında tespit edilen çiftlik yapıları ve içlerindeki 
bulunan kiliseler üzerinde ayrıntılı inceleme ve belgele-
me çalışmaları sürdürülmüştür. Bu amaçla bir model 
olabileceği düşünülen Erdemli Küstüllü Köyü’ndeki 
Hisar yerleşiminde tespit edilen, iki kilise ve bir tetra-
konkhos planlı yapı üzerinde gerçekleştirilen ayrıntılı 
incelemelerle bölgesel organizasyon hakkında ayrıntılı 
bilgiler elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmalarda 
ekibimize Doç. Dr. A. Aydın katkı sağlamaktadır. 

2008 yılında, bölgesel yerleşim düzenlemesinin açıklan-
ması çalışmaları kapsamında da çok sayıda antik yerle-
şimde ayrıntılı incelemeler gerçekleştirilmiştir. Bunlar 
arasında yeralan Silifke İlçesi Paslı Köyü’nde bulunan 
antik yerleşim, Hellenistik Dönem’de bölgede kurulmuş 
kale yerleşimler arasındadır ve geç Antik Dönem’e kadar 
düzenli olarak iskân gördüğü anlaşılmaktadır. Bu alanda 
bulunan sur duvarları, kule ve nekropolis alanında ger-
çekleştirilen ayrıntılı incelemelerle, bu alandaki dönem-
ler içerisindeki yerleşim düzenlemesinin açığa çıkarıl-
ması hedeflenmiştir (Res. 3). 

Araştırma, elde edilen verilerin farklı tekniklerle değer-
lendirilmesi çalışmalarına da başlanmıştır. Bu kapsamda, 
Dağlık Kilikia’da tarımsal faaliyetlerin mekânsal örgüt-
lenmesi ve yerleşim kademelenmesi modelinin, coğrafi 
bilgi sistemleri ve mekânsal-ilişkisel çözümleme yön-
temleri aracılığıyla aydınlatılması çalışmaları başlatıl-
mıştır. Bu çalışma kapsamında, proje çalışma alanındaki 
alanlardaki arkeolojik bulguların GIS’e aktarılması sure-
tiyle ve mekânsal-ilişkisel çözümleme yöntemleri kulla-
nılarak, tarımsal alanların sahip oldukları ortak model(ler)
in tespit edilmesi ve ardından bu model(ler) bazında 
Antik Dönem’deki tarımsal faaliyetlerin mekânsal örgüt-
lenmesine ilişkin senaryoların ortaya çıkarılması hedef-
lenmektedir. Çalışmanın sonunda, Dağlık Kilikia’daki 
yerleşim örüntüsü GIS’e aktarılarak, Antik Dönem  
kentsel ve kırsal yerleşim alanları arasındaki yerleşim 
kademelenmesi modelinin de açığa vurulabileceği 
öngörülmektedir. Bu çalışmalarda ekibimize Yrd.Doç. 
Dr. B. Beyhan katkı sağlamaktadır. 

Arkeolojik yüzey araştırmalarının 2009 yılında da sürdü-
rülmesi ve araştırma alanını oluşturan dağlık bölgedeki, 
Antik Dönem’e ait yerleşimler, bunların oluşturdukları 
bölgesel yerleşim düzenlemesi ve bunun oluşmasında 
önemli bir rolü olan tarımsal organizasyonu ortaya çıka-
rabilmek için gerekli incelemelerin devam ettirilmesi 
planlanmaktadır.

building identified at Hisar settlement in Küstüllü Köyü 
of Erdemli could set a model and we hope to collect 
data regarding the regional organization from here. This 
part of our surveys is contributed by Assoc. Prof. Dr. A. 
Aydın.

Detailed explorations were conducted in 2008 in numer-
ous settlements of the region for the purpose of shedding 
light on the settlement pattern in the region. One such 
settlement is in Paslı Köyü of Silifke; it had been founded 
as a fortified settlement in the Hellenistic period and 
seems to have been inhabited uninterruptedly into Late 
Antiquity. Detailed exploration of the walls, tower and 
necropolis here was aimed at clarifying the settlement 
pattern from Hellenistic to Late Antiquity (Fig. 3).

Evaluation and interpretation of data obtained from the 
surveys started to be made using different techniques. In 
this context, we initiated the interpretation of the spatial 
organization and settlement stages of agricultural activi-
ties in Rough Cilicia by employing geographical informa-
tion systems and spatial-correlative analysis methods. 
Thus, we hope to derive scenarios regarding the spatial 
organization of agricultural activities in Antiquity based 
on common model(s) identified by transferring the 
archaeological finds to GIS and employing the spatial-
correlative analysis methods. Upon completion of this 
work we plan to reveal our model of the settlement stag-
ing that occurred between the urban and rural settle-
ment areas in Antiquity by transferring to GIS the settle-
ment network in Rough Cilicia. This part of the surveys is 
contributed by Assoc. Prof. Dr. B. Beyhan.

It is foreseen to continue the archaeological surveys in 
2009; ancient settlements and explorations necessary for 
the regional settlement pattern and the agricultural 
organization that played a great part in its formation in 
this mountainous region will continue.

Res. 3  Silifke-Paslı antik yerleşimi
Fig. 3  Silifke-Paslı ancient settlement
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Oinoanda ve Araştırmaların Tarihçesi

2007 yılında başlayan yüzey araştırmalarının amaç ve 
ilk sonuçlarından söz etmeden önce araştırma tarihçesi-
ni kısaca tanıtmakta yarar görüyorum* (Res. 1). Antik 
yerleşim, kuzey Likya’nın uzak dağlık bölgelerinden 
Kibyratis’in sınırında yer alır ve ilk kez 1840’larda İngiliz 
kaşifler tarafından keşfedilip ismi saptanmıştır (R. 
Hoskyn, Narrative of a survey of part of the south coast 
of Asia Minor; and of a tour into the interior of Lycia in 
1840-1, bk.: Journal of the Royal Geographical Society 
12 [1842] 143-61). 1884 yılında ilk kez felsefi içerikli bir 
yazıtın parçaları ele geçtiğinden (G. Cousin, Inscriptions 
d’Oenoanda, BCH 16, 1892, 1-70) bu yana Oinoanda 
üzerindeki bilimsel ilgi epigrafik zenginliğe yoğun-
laşmıştır. Bu zenginliğin örnekleri arasında Licinnia 
Flavilla’nın soyağacı (A. S. Hall – N. P. Milner – J. J. 
Coulton, The mausoleum of Licinnia Flavilla and Flavius 
Diogenes of Oinoanda. Epigraphy and architecture, 
AnatSt 46, 1996, 111-44) ve Demostheneia adı verilen 
yazıt (M. Wörrle, Stadt und Fest im kaiserzeitlichen 
Kleinasien. Studien zu einer agonistischen Stiftung aus 
Oinoanda, Vestigia 39, 1988) sayılabilir. Fakat epigrafik 
ilginin odağında her zaman için, metninde söz edildiği 
üzere bir stoanın duvarlarında yer alan Oinoandalı filo-
zof Diogenes’in Epikürcü öğretileri yer almıştır. 1968 ile 
2003 yılları arasında Diogenes yazıtı üzerindeki araştır-
malar M. F. Smith tarafından yönetilmiş ve 19. yy.’da  
keşfedilen yazıt parçalarının çoğu kendisi tarafın dan 
yeniden bulunduğu gibi 136 adet yeni parça da 

* Oinoanda’daki yeni araştırmalarımızı sunma imkânı sağlayan 
Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri (ANMED) editörlerine 
öncelikle teşekkür etmek istiyorum.

 Oinoanda araştırmalarımız için izin veren Kültür ve Turizm 
Bakanlığına, Bakanlık temsilcisi olarak bize katılan S. 
Mutlu’ya yardım, destek ve teşvikleri için teşekkürü borç 
biliriz. Bu sezon çalışmaları DAI tarafından finanse edilmiş 
ayrıca Thyssen Vakfı ve Nordrhein-Westfalen Bilimler Aka-
demisi Dostları ve Hamileri Derneği tarafından da destek-
lenmiştir.

Oinoanda and the Current State of Research

Before the aims and first results of the survey, which 
started in 2007, are presented, the site with its research 
history requires a brief introduction* (Fig. 1). The ancient 
site is located on the border of the Cibyratis in the 
remote mountain region of northern Lycia and was dis-
covered and identified by British explorers in the 1840s 
(R. Hoskyn, Narrative of a survey of part of the south 
coast of Asia Minor; and of a tour into the interior of 
Lycia in 1840-1, in: Journal of the Royal Geographical 
Society 12 [1842] 143-161). Since the first fragments of 
a philosophical inscription came to light in 1884 
(G. Cousin, Inscriptions d’Oenoanda, BCH 16 1892, 
1-70) the scholarly interest has been focused on the epi-
graphical riches of Oinoanda. These include the genea-
logical inscription from the mausoleum of Licinnia 
Flavilla (A. S. Hall - N. P. Milner - J. J. Coulton, The mau-
soleum of Licinnia Flavilla and Flavius Diogenes of 
Oinoanda. Epigraphy and architecture, AnatSt 46, 1996, 
111-144) and the so-called Demostheneia inscription 
(M. Wörrle, Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien. 
Studien zu einer agonistischen Stiftung aus Oinoanda, 
Vestigia 39, 1988). But the main focus of epigraphical 
interest was always the Epicurean teachings of the phi-
losopher Diogenes of Oinoanda, which were displayed 
on the walls of a stoa mentioned in the text. From 1968 
to 2003 the research on Diogenes’ inscription was 

* First of all warm thanks are due to the editors of the News of 
Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas (ANMED) 
for this opportunity to present our new research project at 
Oinoanda.

 We thank the Ministry of Culture and Tourism of the Republic 
of Turkey for the generous permission for our work at 
Oinoanda, and we thank also S. Mutlu, the representative of 
the Turkish Government, for her encouragement, support, 
and help. The season’s work was funded by the DAI with 
additional support from the Thyssen Foundation and the 
Gesellschaft der Freunde und Förderer der Nordrhein-West-
fälischen Akademie der Wissenschaften.

Oinoanda’da Arazi Çalışmaları 2008

Fieldwork at Oinoanda 2008
Martin BACHMANN
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bulunarak üç kitap ve çok sayıda makalede yayınlanmış-
tır (örn. Diogenes of Oinoanda. The Epicurean inscripti-
on. Edited with introduction, translation and notes, La 
scuola di Epicuro, Supplemento 1 [1993]). 1974 yılın-
dan itibaren Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA) 
tarafından Oinoanda’da bir yüzey araştırması yapılmış 
ve ilk kez kentin topografyası ve anıtları tamamen ince-
lenmiştir (A. Hall, The Oenoanda survey 1974-76, 
AnatSt 26, 1976, 191-97). Fakat bugün dahi Oinoanda 
hakkındaki birçok soru cevapsız kalmaktadır. Özellikle 
Diogenes yazıtının bulunduğu mimari ortam ve kent 
dokusuyla olan ilişkisi konusunda kesinlik yoktur. 
Kentteki ardışık gelişme evreleri ve kamu alanlarında 
oluşan diyakronik değişim hakkında da çok az bilgi 
mevcuttur. Oinoanda’da arkeolojik araştırmaların yeni-
den başlaması ile 2007 ve 2008 yılı araştırmalarının 
sonuçlarıyla da vurgulandığı üzere daha fazla yazıtın ele 
geçeceği de beklenebilir.

Yeni Araştırma Projesinin Hedefleri

Oinoanda’daki yeni araştırma projesi bu sorulara cevap 
aramak ve kentsel alanın tam ve yeni bir belgeleme - 
sini gerçekleştirmeyi hedefliyor. İnceleme alanımıza 

conducted by M. F. Smith, who rediscovered most of the 
fragments found in the 19th century, recorded 136 new 
pieces, and published the material in numerous articles 
and three books, including Diogenes of Oinoanda. The 
Epicurean inscription. Edited with introduction, transla-
tion and notes, La scuola di Epicuro, Supplemento 1 
(Napoli 1993). From 1974 a survey project of the BIAA 
(British Institute at Ankara) was conducted and repre-
sented the first thoroughgoing exploration of the topog-
raphy and structures of Oinoanda (A. Hall, The Oenoanda 
survey 1974-76, AnatSt 26, 1976, 191-197). But even 
now many questions about Oinoanda remain unan-
swered. In particular, there is uncertainty about the 
architectural conception of Diogenes’ inscription and its 
relationship to its urban surroundings. Little is known too 
about the successive phases of the development of the 
city and the diachronic change that took place in public 
spaces. The resumption of archaeological investigations 
at Oinoanda can moreover be expected to yield further 
finds of inscriptions, as already underlined by the 2007 
and 2008 results.

Objectives of the New Research Project

The new research project at Oinoanda addresses these 
questions and involves a comprehensive, fresh docu-
mentation of the urban area. This includes also the area 
of the hill that rises to the north of the settlement, the 
so-called Eren Tepe (1532 m.), which is sometimes 
referred to as the acropolis of Oinoanda, although it is 
not integrated into the urban structure. Of main interest 
are the public spaces –the paved agora and the so-called 
Esplanade (Fig. 2)– which are located in the northern 
part of the city. The Esplanade, identified as the Hellenistic 
Agora of the town, was flanked by long stoas, one of 
which probably accommodated Diogenes’ inscription. 
Another feature of great interest is the well-preserved 
section of Hellenistic wall, fortified with two towers, at 
the south western extremity of the city. 

Res. 2  Esplanade’nin mimari kalıntılar ve ağaçlıklarla kaplı genel görüntüsü
Fig. 2  Situation of the Esplanade with architectural remains and wooded areas

Res. 1  Oinoanda’nın genel görüntüsü, arka planda akropol
Fig. 1  View over the site area of Oinoanda from southwest,  
with the Acropolis hill beyond
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yerleşmenin kuzeyinde yükselen ve bazen, kent dokusu-
na dâhil olmamasına karşın kentin akropolisi olarak 
sözü edilen Eren Tepe (1532 m.) de dâhildir. Ana ilgi 
odaklarımız ise kentin kuzeyindeki kamu alanları – taş 
döşeli agora ve Esplanade (“düzlük”) denilen alandır 
(Res. 2). Kentin Hellenistik Dönem agorası olarak tanım-
lanmış olan Esplanade ve onu çeviren uzun portiklerden 
birinde muhtemelen Diogenes’in yazıtı yer alıyordu. 
Diğer ilgi çekici bir anıt ise kentin güneybatı ucunda yer 
alan, iki burçla tahkim edilmiş iyi durumdaki Hellenistik 
sur parçasıdır.

Çalışmalarımızda, özellikle de çevreye yayılmış durum-
daki yazıtların belgelenmesinde modern teknolojiyi 
kullanıyoruz. Bu geniş kapsamlı incelemenin amacı hem 
Diogenes’in yazıtı hem de tek bir birim altında düşünü-
len Oinoanda’nın kentsel gelişimi ve Antik Çağ halkının 
özel maddi kültürü hakkındaki bilgilerimizi artırmaktır. 
Uluslar arası projemizin disiplinler arası yapısı sayesinde 
–bugüne kadar temelde yalnızca epigrafi üzerine yoğun-
laşan– araştırma tabanını genişleterek belirli konular 
üzerinde daha fazla bilgi edineceğiz.

2008 Araştırmaları

2007 yılında yapılan bir ön incelemenin ardından 2008 
yılında 5 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında beş 
hafta süren bir yüzey araştırması gerçekleştirildi. Ekip 
üyelerimiz: Oinoanda ve Diogenes yazıtı hakkındaki 
bilgileri projenin temel taşlarından birini oluşturan M. F. 
Smith ile Diogenes fragmanları üzerinde çalışan Köln 
Üniversitesinden J. Hammerstaedt; E. Güldiken (SEMA/
Ankara), D. Altıner (Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul) 
ve Diogenes fragmanlarının GPS belgelemesinde Smith 
ve Hammerstaedt’e katılan K. Vogel (Karlsruhe 
Üniversitesi); Diogenes fragmanlarının üç boyutlu tara-
malarını gerçekleştiren T. Müller, K. Berner ve B. Fischer 
(hepsi de Karlsruhe Uygulamalı Bilimler Üniversitesi); 
Esplanade’nin jeofizik incelemesini yapan E. Erkul, C. 
Klein, A. Neubert ve C. Czajar (hepsi de Kiel Üniversitesi); 
Esplanade’nin arazi taramasını yapan E. İlter ve V. İnan 
(her ikisi de SEMA/Ankara); Vogel ve Altıner ile birlikte 
Esplanade’nin ve büyük Bizans kilisesinin yapısal incele-
mesini sürdüren E. Laufer ve D. Roos; ve N. Milner 
(BIAA), P. Baumeister (DAI Merkez), V. Köse (Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara), G. Staab ve M. Obryk (her ikisi de 
Köln Üniversitesi) ören yerinin incelenmesine ve epigra-
fik araştırmalara katkıda bulunmaktadır. 

2008 çalışmaları dört ana başlık altında toplanabilir: 
Diogenes’in yazıtının yer aldığı düşünülen Esplanade’-
nin incelenmesi; yazıtın kendisine ait parçaların 
belgelenmesi; Oinoanda’nın felsefi olmayan yazıtlarının 
yeniden incelenmesi; ve son olarak da kentsel arazide ve 
civar topografyada yoğun araştırma ve inceleme.

We are using modern technology in our work, especially 
to document the inscription-fragments that are scattered 
across the site. The aim of this thorough investigation is 
to advance knowledge not only of Diogenes’ inscription, 
but also of the urban development of Oinoanda and  
the ancient community’s particular material culture, 
regarded as a unit. The interdisciplinary nature of our 
international project enables us to widen the basis of 
research –so far mainly focused on epigraphy– in order 
that more may be learned about the specific I.

Research Work in 2008

Building upon the results of a preliminary campaign in 
2007, a survey campaign of five weeks’ duration was 
undertaken in 2008 (5 July – 10 August). The members 
of the 2008 team were: M. F. Smith (whose experience 
and knowledge of Oinoanda and Diogenes’ inscription 
are an essential part of the project) and J. Hammerstaedt 
(Cologne University) working on the epigraphy of the 
Diogenes fragments; E. Güldiken (SEMA/Ankara), D. 
Altıner (Mimar Sinan University, Istanbul) and K. Vogel 
(Karlsruhe University) joining Smith and Hammerstaedt 
in the GPS plotting of Diogenes fragments; T. Müller, K. 
Berner and B. Fischer (all from Karlsruhe University of 
Applied Sciences) carrying out the 3D-scanning of 
Diogenes fragments; E. Erkul, C. Klein, A. Neubert and 
C. Czajar (all from Kiel University) working on the geo-
physical prospection of the Esplanade; E. İlter and V. İnan 
(both SEMA/Ankara) undertaking the terrestrial scanning 
of the Esplanade; E. Laufer and D. Roos together with 
Vogel and Altıner undertaking a structural survey of the 
Esplanade and the large Byzantine church; and N. 
Milner (BIAA), P. Baumeister (DAI Zentrale), V. Köse 
(Hacettepe University, Ankara), G. Staab and M. Obryk 
(both Cologne University) contributing to the explora-
tion of the site and the epigraphical survey. 

The work in 2008 was divided into four distinct fields: 
investigations on the Esplanade, presumed to be where 
Diogenes’ inscription was displayed; documentation of 
the fragments of the inscription itself; fresh study of the 
non-philosophical inscriptions of Oinoanda; and, lastly, 
extensive exploration and examination of the urban ter-
rain and its topographical surroundings.

Results on the Esplanade (Hellenistic Agora)

Topographical documentation by means of terrestrial 
laser scanning was, after the encouraging results of 2007, 
extended to the entire Esplanade and to the structures 
surrounding it. The urban area that has now been three-
dimensionally mapped covers approximately 25.000 m2 
(Fig. 3). Once the results have been evaluated, they can 
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Esplanade’deki (Hellenistik Agora) Çalışmaların 
Sonuçları

2007 yılında alınan teşvik edici sonuçlara dayanarak 
yüzey lazer tarama yöntemiyle topografik belgeleme 
çalışmaları tüm Esplanade’yi ve çevresindeki yapıları 
kapsayacak şekilde genişletildi. Üç boyutlu olarak hari-
talanan kentsel alan hâlihazırda 25,000 metrekareye 
ulaştı (Res. 3). Sonuçlar değerlendirildiği zaman 
Esplanade’nin kentsel yapısı ve mimari evriminin rekons-
trüksiyonu için gerekli temel bilginin elde edilmesi bek-
lenebilir. Esplanade’yi bir zamanlar kuşatan yapıların 
kalıntıları üzerinde çizimlerle belgeleme içeren yapısal 
inceleme sırasında da aynı amaç güdüldü. Ortada 
mimari kalıntılarının bir kısmı hâlâ in situ olan ve bir 
kısmı da Esplanade’nin 200 m. güneybatısındaki Erken 
Bizans kilisesinin inşaatında kullanılan kuzey stoa yer 
alıyordu. Bitki temizliğini yaptıktan sonra on iki sütun 
başlığı ve stoaya ait çok sayıda sütun tamburu parçası 
saptadık (Res. 4). İkişer yarım-sütun ile cephelenen daya-
nıklı Dorik destekler, daha sonra kilisenin iç mekânına 
hâkim unsurlar oldu. Kuzey stoanın kendi yerinde ise 
geriye kalan dört adet saçaklık parçasının ölçülerinin 
alınması ve belgelenmesine öncelik verildi.

Yüzey çalışmalarına ek olarak Oinoanda’da bir ilk ger-
çekleşti ve jeofizik araştırmalar yapıldı. Esplanade’nin 
küçük bir alanında gerçekleştirilen jeoelektrik ve jeo-
magnetik araştırmalar ve GPR (Ground Penetrating 

be expected to yield essential information for the recon-
struction of the urban structure of the Esplanade and its 
architectural evolution. The same aim was pursued in the 
structural survey, which recorded, by means of drawings, 
the remains of the buildings that once flanked the 
Esplanade. In the centre stood the north stoa, whose 
architectural debris partly remains in situ, and partly was 
removed for the construction of an early Byzantine 
church in a hollow some 200 m. to the southwest of the 
Esplanade. Once the thick vegetation had been removed 
from the latter area, we identified twelve capitals (Fig. 4) 
and a significant number of shaft-fragments from the 
stoa. The sturdy Doric pillars fronted with two semi-col-
umns were later on the dominant feature of the church’s 
interior. At the site of the north stoa itself a priority was 
the measurement and documentation of the four remain-
ing entablature fragments. 

In addition to the surface work, geophysical prospection 
was carried out for the first time at Oinoanda. In a small 
sector of the Esplanade geoelectrical and geomagnetic 
prospection as well as the use of ground-penetrating 
radar provided promising results (Fig. 5). The surface-
area is empty, but underground we detected distinct 
contours that can be interpreted as the footprints, so to 
speak, of individual monuments and of the foundations 
of the south stoa. The geophysical investigations are 
therefore going to be extended next year to cover the 
entire area of the Esplanade. 

so-called
Great Wall

North Stoa

Esplanade

South Stoa

Res. 3  Esplanade ve çevresinin toprak 
üstü lazer tarama sonuçları
Fig. 3  Result of the terrestrial laser 
scanning of the Esplanade and its 
surroundings

Res. 4  İki yarım sütunlu bir 
desteğe ait Dor başlığı

Fig. 4  Doric capital of a pillar  
of two semi-columns
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Radar) taramaları bizi umutlandırdı (Res. 5). Yüzey boş 
görünmesine karşın toprak altında hem güney stoanın 
hem de münferit anıtların ayak izleri diyebileceğimiz 
ayırt edici konturlar saptadık. Dolayısıyla önümüzdeki 
yıl jeofizik araştırmaları Esplanade’nin tamamını kapsa-
yacak şekilde genişletmeyi düşünüyoruz.

Belgeleme ve Yeni Keşifler – Diogenes Yazıtı

Diogenes yazıtının incelenmesi değişik metotlar yardı-
mıyla gerçekleştirildi. GPS yardımıyla yapılan yüzey 
araştırmaları sayesinde Diogenes yazıtının fragmanları-
nın yerlerini tam doğrulukla saptayıp haritaya işleyebil-
dik. Bilinen 255 parçadan 185’inin yeri bu yöntemle 
tespit edildi. Bu işlem tamamlandığı zaman parçaların 
dağılımına göre bulundukları anıtın yıkılma tarihçesi ve 
başka yapılarda daha sonraki devşirme kullanımları hak-
kında önerilerde bulunabileceğiz. Her şeyden önce de 
parçaların bu zorlu topografyada tekrar bulunmaları –ki 
aslında bugüne sağlam şekilde ulaşmalarının sebebi 
budur– gelecekte çok daha kolaylaşacaktır. GPS verileri 
internet tabanlı bir coğrafi bilgi sistemine dâhil edilerek 
Diogenes fragmanlarına sanal ortamda erişim sağlana-
caktır ki, bu amaç için çalışmalar başlatılmıştır. Yaptığımız 
yüzey araştırması sırasında felsefi yazıta ait 26 yeni frag-
man daha tespit ettik. Bu fragmanların bazılarında yal-
nızca birkaç harf yer alırken bazılarında ise tüm cüm-
leler görülüyor. Özellikle de Diogenes’in Platon’un  
kozmogoni kuramına karşı tavrını ifade ettiği kısımlar 

Documentation and New Discoveries – Diogenes’ 
Inscription

Investigation of Diogenes’ inscription was carried out 
with the aid of various methods. Surveys by GPS enabled 
us to plot and map the known Diogenes fragments with 
accuracy. 185 of the 255 known fragments were sur-
veyed in this way. Once this work has been completed, 
it should be possible to make deductions, on the basis of 
the dispersal of the finds, about the history of the 
destruction of the monument that carried the inscription 
and to learn more about its successive re-use in later 
structures. Above all, the rediscovery of the pieces in the 
difficult terrain will be considerably easier in future - a 
factor that is a precondition for their lasting conservation. 
The GPS survey data will be incorporated in a web-
based geographical information system, making the 
Diogenes fragments accessible virtually; work on this has 
already begun. The exploration carried out during the 
survey led to the discovery of 26 new fragments of the 
philosophical inscription. Some of these fragments are 
very small and bear only a few letters, but others contain 
complete sentences. Particularly worthy of note is a 
statement of Diogenes’ attitude to Plato’s theory of cos-
mogony. The new fragments have already been edited by 
Hammerstaedt and Smith (J. Hammerstaedt – M. F. 
Smith, “Diogenes of Oinoanda: The discoveries of 2008 
[NF 142-167]”, EA 41/2008; see also M. F. Smith, 
Diogenes of Oinoanda: News and Notes III [2008] in: 

Res. 5  Esplanade’de GPR  
incelemeleri sonucu
Fig. 5  Result of the GPR  
prospection on the Esplanade

Res. 6   
Diogenes yazıtına ait  

yeni bulunan bir parçanın  
(NF 158) tarama yöntemiyle  

elde edilen üç boyutlu modeli
Fig. 6  Three-dimensional model, generated 

by scanning, of a new fragment of Diogenes’ 
inscription (NF 158) 

so-called
Great Wall

North Stoa

Esplanade

South Stoa
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dikkate değerdir. Yeni bulunan fragmanlar Hammerstaedt 
ve Smith tarafından edit edilmiştir (J. Hammerstaedt __ 

M. F. Smith, Diogenes of Oinoanda: The discoveries of 
2008 [NF 142-67], in EA 41/2008; ayrıca bk.: M. F. 
Smith, Diogenes of Oinoanda: News and Notes III 
[2008] bak: Cronache Ercolanesi 39/2009). 2008’de 
bulunan fragmanlar ve daha önceki buluntuların büyük 
bir kısmı lazer tarayıcı ile üç boyutlu olarak belgelenmiş 
durumdadır. İlk sonuçlarda elde edilen röprodüksiyon 
kalitesi estampajlarınki ile karşılaştırılabilir derecede 
iyidir (Res. 6). Böylelikle ilk kez Diogenes’in yazıtını –
yalnızca birkaç yerde ulaşılabilen estampajlar dışında– 
estampajlardan bağımsız olarak karşılaştırılabilir derece-
de iyi bir yöntemle inceleme imkânı buluyoruz. Taşların 
üç boyutlu belgelenmesi sayesinde de epigrafik kayıtlar 
mimari kayıtlarla birleştirilebilecektir.

Oinoanda’dan Felsefi Olmayan Yazıtlar –  
Yeni Buluntular

Oinoanda’nın felsefi olmayan yazıtlarının yeniden ince-
lenmesi, yeni araştırma projesinin önemli bileşenlerin-
den biridir. Tam yüzey araştırması çerçevesinde kentin 
gerçek alanının kuzeybatı ve kuzeydoğusunda uzanan 
yoğun nekropoller de 2008 yılında incelendi. Bu çalış-
maların sonucunda 19. yy.’dan beri hiçbir şekilde tekrar 
incelenmeyen yazıtlar ve kaya kabartmalarının yeniden 
keşfinin yanı sıra yeni buluntular da ele geçti. Özellikle 
dikkat çekici buluntulardan birisi, bir kaya mezarını çev-
releyen ve zaten bilinen alfabe-kehanetini de içeren bir 
yazıt grubudur. Üstelik kent alanının incelemesi sırasın-
da bulduğumuz bir agoronomos yazıtı da muhtemelen 
Roma dönemi agorasının kuzeydoğu kenarındaki bir 
binadan söz ediyor olabilir. Nihayet, kentin güneyinde 
iyi korunmuş haldeki Hellenistik surlarda saptanan 
önemli yazıtlar da vardır. Bu kesimdeki çokgen savunma 
burcunun güney tarafında 2007 yılı çalışmaları sırasında 
beklenmedik şekilde iki duvar yazıtı bulduk. Şimdi, hava 
koşulları nedeniyle tahrip olmuş olsalar da, daha çok 
sayıda yazıtlı pano keşfetmiş bulunuyoruz. Bu yazıtların 
yontulduğu kesme duvar taşlarından bazılarının üst 
kenarında kandil koymak için girintiler yer alıyor (Res. 
7). Daha iyi okunur durumdaki yazıtlardan biri Theos 
Hypsistos’a (“En Yüce Tanrı”) sesleniyor ve böylece bura-
sını İmparatorluk döneminde yayılan ve duvarın diğer 
yanında yer alan ünlü Klaros kehanetinde Oinoanda için 
beyan edilen tektanrılı din için kullanılan bir ritüel alanı 
olarak belirliyor (S. Mitchell, The Cult of Theos Hypsistos 
between Pagans, Jews and Christians, bk.: P. Athanassiadi 
– M. Frede [ed.], Pagan Monotheism in Late Antiquity 
[1999] 81-148) fakat bu din bu tarafta yalnızca tek bir 
adak yazıtıyla tespit edilebilmiş durumdadır.

Cronache Ercolanesi 39/2009). The fragments found in 
2008, as well as a large number of earlier finds, were 
documented three-dimensionally by means of the laser 
line scanner. The quality of reproduction shown in these 
first results is comparable to that of squeezes (Fig. 6). 
Thus it will now be possible for the first time to study 
Diogenes’ inscription independently of squeezes –sole 
specimens which can be viewed only at a few places–, 
using a tool of comparable value. Also, thanks to the 
three-dimensional documentation of the stones, the epi-
graphic record can be closely combined with the archi-
tectural record.

The Non-philosophical Inscriptions of Oinoanda – 
New Results

Fresh investigations of the non-philosophical inscriptions 
of Oinoanda are a substantial element of the new survey 
project. In the course of thorough exploration the 
extensive necropoleis northeast and northwest of the 
area of the actual city were surveyed in 2008. This 
resulted in the rediscovery of inscriptions and rock-cut 
reliefs that have not been examined since the 19th 
century, and in a considerable number of new finds. Of 
particular interest is a group of inscriptions, including the 
already known alphabet-oracle, framing a rock-cut 
tomb. Moreover, exploration of the urban area led to the 
discovery of an Agoranomion inscription that probably 
refers to a building at the northeastern edge of the 
Roman agora. Finally, there are also some remarkable 
inscription-finds from the well-preserved section of the 
Hellenistic city wall at the southern end of the site. Here 
two wall-inscriptions were unexpectedly found in 2007 
on the south side of the polygonal defensive tower. Now 
more inscribed panels have been found, mostly badly 
weathered. Some of the wall ashlars on which they were 
carved have recesses for small oil lamps on their upper 
edges (Fig. 7). One of the more legible inscriptions is 
addressed to Theos Hypsistos (Supreme God) and thus 
marks the place out as a ritual site used for the 
monotheistic religion which spread in the imperial era 
and is proclaimed for Oinoanda in the famous Clarian 
oracle inscription on the other side of the wall (S. 
Mitchell, The Cult of Theos Hypsistos between Pagans, 
Jews and Christians, in: P. Athanassiadi – M. Frede [ed.], 
Pagan Monotheism in Late Antiquity [1999] 81-148), 
although only attested up to now by a single votive 
inscription there. 
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Oinoanda Çevresinde Topografik İncelemeler

Yerel koruma kurulunun önerisi üzerine genel kentsel 
alanda inceleme ve araştırmalar yaptık ve özellikle de 
akropol tepesinin çok sarp kuzey yanındaki bina kalıntı-
larına odaklandık. Burada yaklaşık 60 m. çapında, ocak-
tan alınmış nispeten küçük taşları gevşek şekilde üst üste 
yığılması ile inşa edilmiş dikkat çekici yuvarlak bir yapı 
bulunuyor (Res. 8). Kayalık araziden yararlanan bu dai-
resel duvar, ovadan çok zor seçilebilen bir çukuru çev-
reliyor. Bu yapı muhtemelen ovada yayılan hayvan 
sürüleri için üstü açık bir ağıldı ve stratejik nedenlerden 
dolayı buraya yapılmıştı. Bu yapının ve yeni keşfedilen 
çok sayıda başka yapının da incelenmesi, kentin çevresi 
ile nasıl bir bağlantıda olduğunun anlaşılmasına katkıda 
bulunacaktır.

Sonuç

Oinoanda’da yeni başlatılan arkeolojik ve epigrafik araş-
tırma projesinin 2007 ve 2008 yıllarındaki ilk iki sezo-
nunda elde edilen bulgular, bu önemli antik kentteki 
araştırmalarda yeni bir sayfa açmakta ne kadar isabetli 
olduğumuzu gösterdi. Ana odaklarımızdan biri hem 
uzunluğu hem de içeriği nedeniyle bir eşi bulunmayan 
Oinoandalı Diogenes’in eski Yunanca yazıtıdır. Bu yazıta 
ait parçalar lazer tarama ve GPS verileri şeklindeki  
yeni teknik yöntemlerle belgeleniyor. Tarama yöntemiy le 
elde edilen üç boyutlu görüntüler, bugüne kadar  
“klasik” epigrafik belgeleme yöntemi olan estampajları 

Exploration of the Topographical Surroundings  
of Oinoanda

Acting on a suggestion from the local heritage conserva-
tion authority, we conducted exploration and survey-
work in the wider urban area, concentrating on (among 
other features) the remains of a structure on the very 
steep northern side of the acropolis hill. Here we 
observed a remarkable circular structure about 60 m. in 
diameter, whose masonry consists of relatively small 
quarry stones piled loosely on top of one another (Fig. 
8). Exploiting the rocky terrain, this circular wall encloses 
a fairly large hollow that is scarcely visible from the plain. 
The structure was probably a large pen for the livestock 
that grazed on the plain, and was sited here for strategic 
reasons. The surveying of this and many other newly 
observed structures will contribute towards a better 
understanding of how the city was linked to its surround-
ing area.

Conclusion

The first two seasons, of 2007 and 2008, of the new 
archaeological and epigraphical project at Oinoanda 
yielded striking results that fully justify the opening of a 
new chapter of research on this remarkable ancient site. 
One of the main concerns is the Greek inscription of 
Diogenes of Oinoanda, unparalleled in both length and 
content. The documentation of its fragments is being car-
ried out with new technical methods, namely laser line 

Res. 7  Yeni keşfedilen yazıtlar ve kandil girintileri  
ile birlikte çokgen burcun köşesi
Fig. 7  Corner part of the polygonal tower with newly 
discovered inscriptions and recesses for oil lamps

Res. 8  Hayvan ağılı kesiminden doğuya,  
Yukarı Ksanthos ovasına doğru bakış
Fig. 8  View eastwards from the area  

of the stock-pen over the Upper Xanthos plain
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tamamlamakta ve hatta geçmektedir çünkü mimari 
kayıtlarla birleştirilebilme gibi bir üstünlüğe sahipler. 
Mimari incelemelere Esplanade’de bulunan tüm yapısal 
kalıntıların belgelenmesi ve yüzeyinin topografik tarama 
yöntemiyle haritalanması da dâhildir. Yazıtı kentsel kon-
teksti içinde rekonstrüksiyonunu hedefliyoruz. Bu da 
Oinoanda’nın tüm kentsel dokusunu, gelişimini ve 
topografik çevresini içeren total bir yüzey araştırmasının 
parçasıdır. Hem felsefi hem de felsefi olmayan içeriğe 
sahip yeni epigrafik keşifler Oinoanda’nın muazzam 
arkeolojik potansiyelini gösteriyor.

scanning and GPS plotting. The three-dimensional imag-
es produced by the light line scanning are able to supple-
ment and even supplant the squeezes that until now 
have been the “classic” epigraphic documentation 
method, and there is the further advantage that they can 
be combined with the architectural record. The architec-
tural investigation also involves the documentation of all 
the structural remains of the Esplanade and the mapping 
of its surface by terrestrial scanning. The aim is to recon-
struct the inscription in its urban context. This is part of a 
thorough structural survey concerning the whole urban 
fabric of Oinoanda, its development, and its topographi-
cal surroundings. The new epigraphical discoveries, both 
philosophical and non-philosophical, underline the enor-
mous archaeological potential of Oinoanda.
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2005 yılından bu yana Osmaniye İli’nde başkanlığımda 
sürdürülen Osmaniye İli ve ilçelerinde Taşınmaz Kültür 
Varlıkları Envanteri Projesi yüzeyde tespit edilebilen 
arkeolojik varlıkların yazıtlı olanlar hariç tespit ve belge-
lemesini, tescilli varlıkların ise bilgi ve belge güncelle-
mesini amaçlamaktadır*. Osmaniye İli ilçelerinin her 
birinin mülki idari bölgeleri esas alınarak yaygın bir 
yüzey araştırması yürütülmekte ve bu çalışma sırasında 
belirlenen alanlarda yoğun yüzey araştırması gerçekleş-
tirilmektedir. 1/25.000 ölçekli harita ve GPS kullanılan 
çalışmada total station ile ölçümler yapıldığı gibi gerek-
tiğinde 2006 yılında Örenşehir kale-kent yapısının ince-
lenmesi çalışmasında olduğu gibi arkeo-jeofizik ve 
arkeo-jeoloji yöntemleri de uygulanmaktadır. 

Araştırma dört yıl içinde beş çalışma döneminde gerçek-
leşmiştir. TÜBA-TÜKSEK Kültür Kitap veri tabanına 110 
envanter girişi yapılmış, bunlardan tescilsiz olanların 
korunması gerekli kültür varlığı anıt veya arkeolojik sit 
olarak tescil talep fişlerini ilgili Kültür Varlıkları Bölge 
Koruma Kurulu’na sunulmuştur; ve tescilleri yapılmakta-
dır. Yüzey araştırmasında belgelenen arkeolojik varlıklar 
anıt veya antik yerleşim olarak kale, gözetleme kulesi, 
şapel, kilise, hamam, anıt mezar, nekropol, eski Türk 
mezarlığı, antik yerleşim, su kemeri ve höyük gibi çeşit-
lilik göstermektedir. 

2008 yılı çalışması T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izin-
leri ve Kocaeli Üniversitesi bilimsel çalışma izni ile 
yürütülmüştür. Çalışmaya Kocaeli, Atatürk, Hacettepe 
ve Kanada Trent üniversitelerinden arkeoloji öğrencileri 

* T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü izni ile yürütülen çalışma TÜBA-TÜKSEK 
kapsamında A9 numaralı projedir. Kocaeli Üniversitesi Bilim-
sel Araştırma Proje Birimi de çalışmaya destek vermektedir. 
Osmaniye İli Valiliği 2005 ve 2006 yılı çalışmalarında proje-
ye maddi destek sağlamıştır. Maddi ve bilimsel destek veren 
tüm ilgili kurum, kuruluş ve kişilere, bilgi ve bilimsel payla-
şımını esirgemeyen hocalarıma; emeğini ve bilgisini payla-
şan ekip üyelerim, öğrencilerim ve meslektaşlarıma teşekkür-
lerimi sunarım. 

The Osmaniye Province Cultural Inventory Project has 
been led under the direction of the author since 2005 
and aims at identification and documentation of all the 
identifiable archaeological entities on the surface, except 
those with inscriptions, as well as updating the informa-
tion on the registered heritage*. An ongoing comprehen-
sive survey is being conducted across the administrative 
divisions of the ilçe of Osmaniye province and extensive 
surveys are then conducted at the areas thus identified. 
The work employs maps of 1:25.000 and GPS, measure-
ments taken with total station and when necessary 
archaeo-geology and archaeo-geophysical methods are 
also employed, as was done during the exploration of 
fortress-city of Örenşehir in 2006.

The work has been carried out in five campaigns over 
four years. 110 new entries were put in the TÜBA-
TÜKSEK cultural inventory; forms were prepared for the 
unregistered ones, to be submitted to the Regional Board 
of Cultural Heritage for registration; their official registra-
tion as cultural heritage is in process. Archaeological 
entities documented during the course of our surveys 
display a variety as being monument or ancient settle-
ment, castle/fortress, watchtower, chapel, church, baths, 
monumental tomb, necropolis, old Turkish cemetery, 
aqueduct and höyük. 

The 2008 campaign was carried out with the permission 
from the Ministry of Culture and Tourism and with the 
scientific work permit of Kocaeli University. The team 

* This project has the number A9 within the frame of TÜBA-
TÜKSEK and is undertaken with the permission issued by the 
Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Cul-
tural Heritage and Museums. The work is also supported by 
the Kocaeli University Scientific Research Projects Unit. The 
Governorship of Osmaniye Province also provided support in 
2005 and 2006. I would like to express my gratitude and 
thanks to all the institutions and persons who supported the 
work financially or scientifically; to my professors who 
shared their knowledge; and to all the team members, my 
students and colleagues who shared their efforts with me.

Osmaniye Arkeolojik Yüzey Araştırması 2008

Archaeological Surveys in Osmaniye in 2008
Füsun TÜLEK
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members included students of archaeology from Kocaeli, 
Atatürk, Hacettepe and Trent (Canada) universities. The 
three-week-long work covered the townships of Kadirli, 
Bahçe, Toprakkale, Osmaniye city and Düziçi, and doc-
umented entities include ancient work areas, villa rusti-
ca, old Turkish cemetery, ancient necropolis, rock-cut 
tombs, monumental tomb, remains of ancient build-
ings (Toprakkale), watchtower, fortress, höyük, ancient 
water canal, ancient bridge and settlement from Late 
Antiquity (namely Deli Halil). Some of the documented 
cultural heritage entities were recorded while some oth-
ers had already been registered – e.g., ancient water 
canal, orchard watchtower, Domuz Damı fortress and 
Harun Reşid fortress. Most of the höyüks documented 
are known and marked on maps but not registered. The 
höyük named by us as Tülek Höyük 2 was identified and 
documented in 2008 and it is not registered or even 
marked on maps. Similarly, the ancient settlement of Deli 
Halil was identified for the first time in 2008 and its 
documentation is ongoing.

In the course of the 2008 campaign, an ancient work 
area (Fig. 1) and a farmhouse connected with it were 
identified at Aslantaş Mevkii of Karatepe Köyü, Kadirli. 
Most of the stones of the work area were moved during 
the construction of the dam there. The work area was 
understood as a result of surveys to be within the area of 
a villa rustica. Remains of the farmhouse were docu-
mented together with what little remains of it mosaics.

In Bahçe, a watchtower that had been registered as a 
fortress, a historical cemetery and rock-cut tombs were 
documented (Fig. 2). The cemetery of Bahçe İlçesi has 
two domed tombs registered and our surveys identified 
at least 14 more stone cenotaphs and inscribed tomb-
stones. Following documentation, necessary information 
and documents were sent to the Regional Board of 
Cultural Heritage. Three tomb chambers of the Roman 

katılmıştır. Kadirli, Bahçe, Toprakkale, Merkez ve Düziçi 
ilçelerinde sürdürülen 3 haftalık çalışmada, antik işlik, 
villa rustika, eski Türk mezarlığı, antik mezarlık (nekro-
pol), kaya mezarları, anıtsal mezar, antik yapı kalıntısı 
(Toprakkale), gözetleme kulesi, kale, höyük, antik su 
kanalı, antik köprü ve geç Antik Dönem yerleşimi (Deli 
Halil antik yerleşimi) belgelenmiştir. 2008 yılında belge-
lenen arkeolojik varlıklardan bir kaçı kayıtlarda geçmek-
te ve bazıları da kültür varlığı olarak tescillidir; antik su 
kanalı, bahçe gözetleme kulesi, Domuz Damı Kalesi ve 
Harun Reşid Kalesi gibi. Belgelenen höyüklerin çoğunlu-
ğu haritada belirli ama tescilli değillerdir. 2008 yılı çalış-
masında saptanan ve belgelenen Tülek Höyük 2 olarak 
adlandırdığımız höyüğün haritada yeri belirli olmadığı 
gibi, tescili de yoktur ve herhangi bir kayıtta geçmemek-
tedir. Aynı şekilde Deli Halil antik yerleşimi de ilk defa 
2008 yılında saptanmıştır ve belgeleme çalışmaları 
devam etmektedir. 

2008 yılı çalışmalarında Kadirli, Karatepe Köyü Aslantaş 
mevkiinde bir antik işlik (Res. 1) ve onunla bağlantılı bir 
antik çiftlik evi kalıntısı saptanmıştır. Antik işliğe ait işlik 
taşlarının çoğunluğu baraj yapımı esnasında yerinden 
oynatılmıştır. İşliğin içinde bulunduğu alanın bir villa 
rustikaya ait olduğu yapılan yüzey araştırması ile anlaşıl-
mıştır. Antik çiftlik yapısı zemininde çok azı kalmış 
mozaik döşemesi ile birlikte belgelenmiştir. 

Bahçe İlçesi’nde kale olarak tescillenmiş bir gözetleme 
kulesi, tarihi mezarlık ve kaya mezarları belgelenmiştir 
(Res. 2). 2 adet kubbeli mezarın tescilli olduğu Bahçe 
İlçesi’ndeki mezarlıkta yapılan çalışmada en az 14 adet 
daha taş sandukalı ve yazıtlı mezar taşları olan mezarlar 
saptanmış, belgeleme çalışmasından sonra bu mezarlığın 
tescillenmesi için ilgili Koruma Bölge Kurulu’na bilgi ve 
belgeler gönderilmiştir. D-400 karayolu üstünde 601 m. 
rakımda tepenin güneye bakan yamacında 3 adet Roma 
Dönemi’ne ait oda mezarlar belgelenmiştir. 

Res. 1 
Kadirli,  
Arslantaş işlik taşları
Fig. 1   
Kadirli, Arslantaş  
work area stones

Res. 2   
Bahçe, Roma  

kaya mezarları
Fig. 2   

Bahçe, Roman  
rock-cut tombs
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period were identified at 641 m. altitude on the slope 
facing south of the hill by state road D-400.

Work was conducted for the first time in Toprakkale. The 
target work there was updating the information and 
documents of already registered entities. We first explored 
five registered cisterns on Deli Halil Tepesi. Our prelimi-
nary exploration showed that there were more buildings 
than cisterns on the east part of the Deli Halil Tepesi. It 
was seen that these remains surrounded the foundations 
of two large buildings, but that the actual settlement was 
on the west part of the hill.

The west part of the ancient settlement at Deli Halil is 1 
km. from the cistern on the east part. Between 232 and 
339 m. altitudes, the ancient settlement spreads across 
at least 300 m. and includes cisterns, work areas, streets, 
buildings with opus tessellatum mosaics and round 
buildings. The settlement is situated on both ends of the 
south slope of Deli Halil Tepesi and has a view dominat-
ing the Issos plains, the harbor of ancient Epiphaneia, 
modern Burnaz Harbor and Kısık Pass. The route leading 
northward to Çukurova along the east side of İskenderun 
Bay passes through Kısık Pass and joins with the route 
coming from Arslanlı Bel on the Amanos Mountains. 
From there one can reach deep into the Cilician plains 
via ancient trade routes like Göksun and Zelhi to Rough 
Cilicia in the west and Gülek Pass on the Tauruses. 

This ancient settlement has a very strategic location. 
Numerous cisterns were also identified in its west part. 
The registered cisterns in the east part of the settlement 
have open mouths and their superstructures have caved 
in while those in the west part of the settlement have 
closed mouths. On the east part, structures with oval or 
circular plan, tapering toward the top and a rectangular 

Toprakkale İlçesi’nde ilk kez 2008 yılında çalışılmıştır. 
Öncelikli olarak tescilli varlıkların bilgi ve belge güncel-
lemesini hedefleyen çalışmada Deli Halil Tepesi’nde 
bulunan tescilli 5 adet sarnıç incelemiştir. Ön incelemede 
Deli Halil Tepesi doğu kesiminde tescilli sarnıçlardan çok 
daha fazla yapı olduğu anlaşılmıştır. Bunların 2 büyük 
yapı temelinin etrafında konumlandıkları, ama asıl yerle-
şimin tepenin batı kısmında olduğu saptanmıştır. 

Deli Halil antik yerleşimi batı kısmı doğu kesimde bulu-
nan sarnıçlardan 1 km. uzaktadır. Tepenin 232 ve 339 m. 
rakımları arasında en az 300 m. uzunluğunda bir alana 
yayılmış sarnıçları, işlikleri, opus tessellatum mozaik 
zeminli yapıları, sokakları ve yuvarlak yapıları olan bir 
antik yerleşimdir. Deli Halil Tepesi’nin güney yamacının 
her iki ucuna konumlu olan bu yerleşim antik İssos 
Ovası, antik Epiphaneia kenti limanı, bugünkü Burnaz 
Limanı ve Kısık Geçidi’ne hakim bir görüş alanına sahip-
tir. İskenderun Körfezi’nin doğu kıyısında kuzeye 
Çukurova’ya giden yol Kısık Geçidi’nden geçmekte ve 
doğudan Amanos Dağları üstünde Arslanlı Bel’den gelen 
yol ile birleşmektedir. Buradan Ovalık Kilikya’nın içleri-
ne, Göksun, Zelhi gibi antik ticaret yollarına, batıda 
Dağlık Kilikya Bölgesi’ne ve Toroslar üstünde Gülek 
Boğazı’na ulaşılmaktadır. 

Son derece stratejik konumlu olan antik yerleşimin batı 
kısmında da sayısız su sarnıcı bulunmuştur. Yerleşimin 
doğu kesiminde görülen tescilli sarnıçların ağızları açık, 
üst yapı örtüsü çökmüş durumda iken batıda bulunan 
sarnıçların ağızları kapalıdır. Doğu kesimde zemin planı 
oval veya daire üste doğru daralarak yükselen, güney 
cephesinde dikdörtgen girişi olan yapılar saptanmıştır. 
Anadolu’da benzerini bulamadığımız bu yuvarlak yapı 
formuna en yakın buluntu Anamur antik kenti nekropo-
lünde bulunmuş konik kule şekilli mezardır. Deli Halil 

Res. 4  Toprakkale, Tülek Höyük 2’de bulunan seramik parçaları
Fig. 4  Toprakkale, potshards from Tülek Höyük 2

Res. 3  Toprakkale, Deli Halil antik yerleşimi kalıntısı: tahıl ambarı
Fig. 3  Toprakkale, Deli Halil ancient settlement: grain silo
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entryway on the south side are found. This round build-
ing form has no parallels known to us, the closest parallel 
being the tomb with conical tower in the necropolis of 
ancient Anamur. There are four such buildings docu-
mented in the west half of Deli Halil Tepesi. They are 
located in the streets of the ancient settlement and at two 
opposite corners of a large building’s courtyard. These 
round building must be grains silos (Fig. 3). The ancient 
settlement at Deli Halil has emerged as a unique settle-
ment with its work areas, houses, wells and cisterns, 
streets and round buildings and became the unparalleled 
discovery of the 2008 campaign.

In 2008 we documented the höyüks in Toprakkale as 
well. None of these höyüks were registered as cultural 
heritage. One höyük not marked on the maps and not 
known formerly was identified, documented and named 
as Tülek Höyük 2. This höyük is located 1.5 km. walking 
distance to the south of Kocayusuflu mevkii, at an alti-
tude of 147 m. and rises 35 m. A fresh water source 
springs from the skirt of the hill where it is located and it 
has a view of the Mediterranean. The surface of the 
höyük is like a field of potshards. Collected examples 
date to Chalcolithic, Bronze and Late Bronze, Mycenaean 
early Iron and Iron Ages, Hellenistic and Roman periods 
(Figs. 4-5).

Yamalık Höyük is at an altitude of 42 m. on the highway 
from Toprakkale to İskenderun. Although it has been 
destroyed by the highway to a great extent, there still is 
considerable amount of potshards on its surface. 

Say Höyük 1, at an altitude of 38 m., is situated 3 km. 
southwest of Sayhöyük Köyü, and Say Höyük 2, at an 
altitude of 51 m. and which once had two peaks and 
houses on top of one of the peaks, is inside the village. 
Mağaralı Höyük, located about 7 km. north-northeast of 
the village center, has leveled off considerably as a result 
of agricultural activities on it. It conforms to the descrip-
tion of Manaralı Höyük by Seton-Williams (“Cilician 
Survey”, AnatSt IV, 1954, 121-74). All three höyüks pre-
sented very few potshards.

Domuz Damı Kalesi is located within the territory of 
Sayhöyük at 37 06’18.9” and 36 04’ 50.9” coordinates 
in Domuzdamı mevkii, which is bordered close to the 
territory of Tatarlı Köyü of Ceyhan in Adana province. 
The square fortress has a round tower at each corner. 
Exploration on and around the fortress brought to our 
attention numerous potshards, mostly of Classical, 
Hellenistic and Roman periods, including glazed 
examples. The structure most resembles both Kum Kale, 
which is now below the surface of the Aslantaş reservoir 
in Karatepe Köyü of Kadirli, and Karafrenk Kalesi, which 

Tepesi batı kısmında bu yapılardan 4 adet belgelenmiştir. 
Bu yapılar antik yerleşimin içinde sokak aralarında ve 
büyük bir yapı avlusunun her iki karşıt köşesinde bulun-
muşlardır. Bu yuvarlak yapılar tahıl ambarı işlevli olma-
lıdır (Res. 3). Deli Halil antik yerleşimi, işlikleri, konutla-
rı, kuyu ve sarnıçları, sokakları ve yuvarlak şekilli yapıla-
rı ile daha uzun süre çalışma gerektiren bir yerleşim 
olarak belirmiş ve 2008 yılının nadide keşfi olmuştur. 

2008 Yılı çalışması Toprakkale İlçesi’nde höyükler de 
belgelemiştir. Bu höyüklerin hiçbiri tescilli değildir. 
Araştırmada, haritada yeri belirlenmemiş ve bilinmeyen 
bir höyük ise ilk defa Tülek Höyük 2 olarak belgelenmiş 
ve adlandırılmıştır. Tülek Höyük 2 Kocayusuflu mevkiin-
den güneye doğru 1.5 km. yürüyüş mesafesinde 147 m. 
rakımdadır ve yüksekliği 35 m.’dir. Yer aldığı tepenin 
eteğinde bir tatlı su kaynağı vardır. Höyük ovaya hakim 
stratejik bir konumdadır ve Akdeniz’i görebilmektedir. 
Höyük yüzeyi adeta bir seramik tarlası görünümündedir. 
Toplanan seramik parçalarının Kalkolitik, Tunç ve Geç 
Tunç, Miken, Erken Demir ve Demir çağları, Hellenistik 
ve Roma dönemlerine ait olduğu görülmüştür (Res. 4-5). 

Yamalık Höyük, Toprakkale ile İskenderun’a giden kara-
yolu üstünde 42 m. rakımdadır. Büyük kısmı karayolu 
tarafından yok edilmiş olmasına karşın, üzerinde kayda 
değer seramik parçaları gözlenmiştir.

Sayhöyük Köyü girişine 3 km. mesafede, güneybatısında 
38 m.’de Say Höyük 1 ve köy içinde de vaktiyle çift hör-
güçlü olup ikinci tepenin üstüne ev yapılan 51 m. rakım-
da Say Höyük 2 tespit edilmiştir. Köy içinden 7 km. 

Res. 5   
Toprakkale,  
Tülek Höyük 2  
seramiklerinin çizimi
Fig. 5   
Toprakkale, drawings 
of potshards from 
Tülek Höyük 2
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is documented in Hasanbeyli İlçesi; thus, it is a typical 
medieval crusader fortress.

Two rock-cut tomb chambers were identified, one at 
Kocayusuflu and the other at Karataş mevkii. Again in 
Karataş mevkii, at an altitude of 103 m. and 200 m. 
south of the municipal water tank of Toprakkale, basalt 
base fragments as well as wall remains of black volcanic 
stones were documented. An Ionic column of white 
marble uncovered during the construction of the water 
tank can be dated to the 2nd century B.C. and is now on 
display at the courtyard of the Municipality (Fig. 6).

The documentation work initiated in 2007 at the Yukarı 
Oba necropolis in Yukarı Oba Mahallesi of Çardak Köyü, 
Osmaniye city, was extended into the gardens of nearby 
houses at the skirt of the forest when it was seen that the 
necropolis extended that far. A total of 25 tombs hewn 
into the bedrock were identified. The Yukarı Oba Höyük 
rising eastward in Çardak Köyü was identified, coordi-
nates were taken with GPS and measurements were 
made.

In the land to the west of the ancient city of Kastabala 
within the territory of Kesmeburun Köyü of Cevdetiye 
beldesi of Osmaniye city, four buildings’ remains were 
identified stretching up to Tavşantepe. The positions of 
these buildings and former finds suggest that the ancient 
road leading to Kastabala from the west starting at 
Hemite passed by Tavşantepe following an arc-shaped 
route and reached the city gate. The easternmost of the 
four buildings was built with bossed cut-stones and the 
blocks are ornamented somewhat and have profiles. The 
building’s plan reflects the characteristics of the reign of 
Hadrian. In the field to the northwest of this building are 
the basin and lid of a sarcophagus. The third building 
was built entirely of bricks. Most of these buildings are 
thought to be tombs.

kuzey kuzeydoğu yönünde yer alan Mağaralı Höyük, 
üstünde tarım yapıldığı için son derece yayvanlaşmıştır. 
Seton-Williams’ın ‘Manaralı Höyük’ olarak sözünü ettiği 
höyük (M. V. Seton-Williams, “Cilician Survey”, AnatSt 
IV, 1954, 121-174) tanımına uymaktadır. Her 3 höyükte 
de az sayıda seramik parçalarına rastlanmıştır.

Domuz Damı Kalesi, Sayhöyük arazisi içinde kalmakta 
ve höyük kuzeyinde Adana İli, Ceyhan İlçesi, Tatarlı 
Köyü arazisi sınırına yakın Domuzdamı mevkiinde 37 
06’ 18.9” ve 36 04’ 50.9” koordinatlarında bulunmakta-
dır. Kare planlı kalenin her köşesinde yuvarlak birer burç 
vardır. Üstünde ve etrafında yapılan incelemede çok 
sayıda çoğunluğu Klasik, Hellenistik, Roma dönemlerine 
ait, sırlı parçalar da olmak üzere seramik kırıkları tespit 
edilmiştir. Yapı plan ve boyut itibarı ile önceki çalışma-
larda Hasanbeyli İlçesi’nde belgelenen Karafrenk Kalesi 
ve Kadirli İlçesi Karatepe Köyü’ndeki bugün Aslantaş 
Baraj göleti içinde kalan Kum Kale ile plan benzerliği 
gösteren tipik bir Ortaçağ Haçlı kalesidir.

Toprakkale’nin biri Kocayusuflu diğeri Karataş mevkile-
rinde 2 adet kayaya oyulmuş oda mezar saptanmıştır. 
Yine Karataş mevkiinde 103 m. rakımda, Toprakkale 
Belediyesi su deposunun 200 m. güneyinde siyah volka-
nik taştan örülü duvar ve işlenmiş bazalt taşından kaide 
parçaları belgelenmiştir. Su deposu yapımı esnasında 
ortaya çıkarılan İ.Ö. 2. yy.’a tarihlenebilen İon başlıklı, 
beyaz mermer bir sütun Toprakkale Belediyesi bahçesin-
dedir (Res. 6).

Osmaniye Merkez İlçe, Çardak Köyü’nde Yukarı Oba 
Mahallesi’nde bulunan Yukarı Oba Nekropolü’nde 2007 
yılında başlanan belgeleme çalışmaları, nekropolün 
orman arazisinin eteğinde evlerin bahçesine uzandığı 
görülerek buralarda da sürdürülmüş ve zemin kayaya 
oyulmuş 25 adet mezar tespit edilmiştir. Yine Çardak 
Köyü içinden doğuya doğru mahalleye girişte yükselen 

Res. 6   
Toprakkale, Karataş mevkii 
buluntusu: İon başlıklı sütun
Fig. 6   
Toprakkale, find from  
Karataş mevkii: Column with 
Ionic capital

Res. / Fig. 7  
Düziçi, Harun Reşid Kalesi
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Yukarı Oba Höyük tespit edilmiş ve GPS ile koordinat 
belirlenmiş ve ölçümleri yapılmıştır. 

Merkez ilçe Cevdetiye Beldesi, Kesmeburun Köyü’nde 
bulunan Kastabala antik kentinin batısında kalan arazi-
de, Tavşantepe’ye kadar yayılan 4 yapı kalıntısı saptan-
mıştır. Bu yapıların sıralanışı ve önceki buluntular 
Kastabala kentine batıdan ulaşan antik yolun Hemite’den 
başlayıp Tavşantepe önünden geçip bir yay çizerek ken-
tin kapısına ulaştığını düşündürmektedir. Bunlardan en 
doğuda kalan ilk yapı, bosajlı kesme blok taşlardan örül-
müş olup taşlar profilli ve az da olsa işlemelidir. Yapı 
plan tipi olarak İmparator Hadrian dönemi mimari özel-
likler göstermektedir. Yapının kuzeybatısında tarla içinde 
bir lahit sandukası ve kapağı vardır. 3 numaralı yapı 
tümden tuğla örülüdür; ön cephesinde mermer bir kaide 
bulunmaktadır. Bu kalıntıların çoğunun mezar yapıları 
olduğu düşünülmektedir. 

Osmaniye-Cevdetiye yolunun batısında D-400 karayolu-
nun hemen güneyinde Dumlupınar Mahallesi’nde 
Yapılıpınar Höyük adıyla anılan, büyük, yayvan bir 
höyük saptanmıştır. Üstünde tarım yapılmakta, kuzey ve 
kuzeydoğu kısımında konutlar bulunmaktadır. Son dere-
ce yoğun çanak-çömlek kırıkları görülen höyükte 
çakmak taşından alet ve yongalar ile birlikte Tunç 
Çağı’ndan başlayarak tanımlayabildiğimiz hemen hemen 
her döneme ait bulgular ile özellikle Memlûklara ait 
olduğunu düşündüğümüz lacivert sırlı seramik kırıkları 
bulun muştur. Kent içinde kalan höyüğün ivedilikle 
tescili yapılmıştır. 

Merkez ilçede doğuya, Arslanlı Bel Geçidi’ne giden yol 
üstünde Kanlıgeçit Boğazı yönünde bulunan Dervişli 
Köyü’ne gidilmiş ve tarım arazisi olarak kullanılan, 10 
m. yükseklikte bir başka höyük daha saptanmıştır. 
Üstünde çeşitli dönemlere ait seramik kırıkları bulun-
muştur. Höyük, merkez ilçenin diğer höyüğü Yapılıpınar 
ile aynı doğrultudadır. Osmaniye höyükleri listemize 
Taşlı Höyük 4 olarak kayıt edilmiştir. Böylelikle geçmiş 
çalışma dönemlerinde belgelediğimiz 5 höyük ile bir-
likte merkez ilçe höyükleri sayısı 7’ye ulaşmıştır. Tüm 
Osmaniye İli höyükleri derlemesinde ise bu sayı 36 
olmuştur. 

2008 yılı çalışmasında Düziçi İlçesi’ne de ilk defa giril-
miştir. İlçedeki tescilli 2 yapı belgelenmiştir. Bir Abbasi 
Dönemi yapısı olan Harun Reşid Kalesi (Res. 7) ve 
Sabunsuyu Çayı üstünde bulunan Roma köprüsü fotoğ-
raflanmıştır (Res. 8).

Gelecek yıl ağırlıklı olarak Toprakkale ve Düziçi ilçele-
rinde çalışılacaktır.

A large and wide höyük known as Yapılıpınar Höyüğü 
was identified in Dumlupınar Mahallesi to the south of 
state road D-400, west of the Osmaniye – Cevdetiye 
road. The höyük is cultivated on top and occupied by 
houses on the north and northeast sections. The höyük 
presents innumerable potshards and contains flint stone 
tools and flakes as well as finds from all the periods as of 
Bronze Age, particularly dark blue glazed potshards 
which we think are Mamluk. The höyük located within 
the settlement was registered with some urgency.

A visit to Dervişli Köyü, which is located towards 
Kanlıgeçit Boğazı on the way from Osmaniye city leading 
to Arslanlı Bel Pass, brought to our attention another 
höyük of 10 m. height that is now used as agricultural 
land. On the surface were potshards of various periods. 
The höyük extends in the same direction as the Yapılıpınar 
Höyük of Osmaniye city. Osmaniye höyüks were record-
ed as Taşlı Höyük 4 on our list. Thus, the number of 
höyüks in the city township of Osmaniye has reached 
seven, bringing to 36 the total number of höyüks across 
the province.

In 2008, we visited Düziçi İlçesi for the first time. Two 
registered monuments in the township were document-
ed: Harun Reşid Kalesi (Fig. 7) from the Abbasid period 
and the Roman bridge on Sabunsuyu Çayı (Fig. 8).

Next year’s campaign will focus on Toprakkale and 
Düziçi townships.

Res. 8  Düziçi, Sabunsuyu Çayı üstünde bulunan Roma köprüsü
Fig. 8  Düziçi, Roman bridge on Sabunsuyu Çayı
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1842’de Likya yolculuğu yapan T. A. B. Spratt ve E. 
Forbes İdebessos’a da uğramıştır. Kentin yazıtlarıyla ilgili 
ilk çalışmayı ise E. Kalinka 1944’te yayınlanmıştır. 2008 
sezonunda Rhodiapolis Çevresi Yüzey Araştırmaları kap-
samındaki çalışmamız öncesinde de bilim adamları 
kente uğramıştır. 1958’de F. Stark’ın gezi değerlendirme-
si ve G. Bean’in kalıntılara ve tarihe yönelik özet incele-
mesi değerlendirmesi sonrasında C. Bayburtluoğlu’nun 
da kısa bir ziyareti söz konusu olmuştur. Hellenkemper 
ve Hild de bölgedeki hızlı-yüzeysel ziyaretlerinde 
İdebessos’u incelemişlerdir. N. Çevik, kentte ilişkin ilk 
gözlemlerini 2000 ve 2008 yıllarında gerçekleştirmiştir. 
Ekibimiz, 2008 yazında yerleşimi tüm kalıntılarıyla 
detaylıca incelemiş ve varılan sonuçlar bu makale ile 
sunulmuştur. Bu çalışma kapsamlı bir makale içeriğinde 
Adalya XII, 2009 s. 231-260’ta yayınlanmıştır.

Stephanos’un sözlüğünde Likya kentlerinden biri olarak 
sayılan İdebessos, Hierokles’te yanlışlıkla İlebessos ola-
rak yazılmıştır. Kentin adının anlamı ve kaynağıyla ilgili 
kesin bilgi bulunmamakla beraber, Adındaki “ss” suffiksi, 
kalıntılarla görünenden daha eski bir yerleşimin var 
olduğunu düşündürmektedir. Ancak, bunu destekleyecek 
nitelikte, Klasik Dönem ve öncesine ait herhangi bir veri 
yüzeyde görünmemektedir. Likçe’de olasılıkla “İdãb”dır. 
“Kadın adı olan ‘İtei’ ve ‘maxzza’dan bir kompozisyon 
olarak Idamaxzza biçiminde gelmektedir”. Neumann da 
olasılıkla bir kişi ismi olduğunu belirtir. Perslere ait “İte” 
adının geçtiği Klasik Dönem sikkesinin İdebessos’a ait 
olması kuşkuludur. Ancak bölgede ‘İte’ ile başlayan 
başka bir yerleşim ismi şimdilik bilinmemektedir. 
İdebessos’un adıyla ilgili daha anlamlı bir yorum Ramsay 
tarafından yapılır: “Kurt olarak anılan Pisidia rahiplerinin 
başı olan Başkurt ‘Edagdabos’ (Arkhigallos) olarak adlan-
dırılıyordu. eski Yunanca ‘Arkhi’nin karşılığı Anadolu’da 
İda, İdo yada Ede idi. ‘İda Dağı’ başdağ yada en yüksek 
dağ idi. İdomeneus ise ölçülü şiirde kullanılan ‘İda’nın 
uzun hecelenmiş biçimiydi. Meno ya da mene ise 
Anadolu’da rahip ailesinin ortak ismiydi. Bu kökenden 
oluşturulmuş diğer bir yerleşim adı olasılıkla Likya’daki 

Traveling Lycia in 1842, T. A. B. Spratt and E. Forbes also 
visited Idebessos. The first publication on the inscriptions 
of the site was made by E. Kalinka in 1944. Other schol-
ars also stopped at the site before the onset of our 
research here within the context of surveys around 
Rhodiapolis in 2008. In 1958, F. Stark’s voyage evaluation 
and G. Bean’s evaluation on the ruins and history were 
followed by a brief visit to the site by C. Bayburtluoğlu. 
Hellenkemper and Hild also studied Idebessos as part of 
their rapid visit in the region. N. Çevik made his first 
observations on the site in 2000 and 2008. Our team 
surveyed the settlement covering all the ruins in detail 
and has presented the total results with an article in 
Adalya XII, 2009, p. 231-260.

Idebessos is mentioned as a city of Lycia in the dictionary 
written by Stephanus but its name is spelled wrongly by 
Hierocles as Ilebessos. Despite the lack of information 
about the meaning and origin of the city’s name, the suf-
fix –ss- in the name suggests a settlement earlier than the 
ruins now visible. However, no evidence pointing to the 
Classical period and before has been attested on site to 
support this hypothesis. In Lycian language it was prob-
ably Idãb. “It originates from Itei, a woman’s name, and 
maxzza transforms into Idamaxzza”. Neumann also 
states that it was possibly related with a personal name. 
It is controversial that the Classical period coin with the 
name Ite, of the Persians, may belong to Idebessos. No 
other settlement name starting with Ite is known to date 
in the region. Ramsay made some comments on the 
name of Idebessos: “The chief of the Pisidian priests 
known as ‘wolves’ was called ‘head-wolf’ Edagdabos 
(archigallos). Archi in Greek corresponded to Ida, Ido or 
Ede in Anatolia. ‘Mount Ida’, thus, was the head-moun-
tain or the highest mountain. Idomeneus was the long-
spelled version of Ida used in metrical poetry. Meno or 
mene was the common name of the priest dynasty in 
Anatolia. Another settlement name originating from this 
root was probably Idebessos in Lycia.” The fact that 
Pisidian artistic tradition is stronger at Idebessos than that 

Rhodiapolis Çevresi Yüzey Araştırmaları 2008: İdebessos

Surveys around Rhodiapolis in 2008: Idebessos
Nevzat ÇEVİK – İsa KIZGUT – Süleyman BULUT
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İdebessos’tur”. Pisidya sanat geleneğinin, Likya’ya göre 
çok daha baskın olduğu İdebessos’ta Ramsay’in yorumu 
yörüngesinde adlandırması normal görünürken, kentin 
arkasındaki dağlık alanda bulunan bölgenin en yüksek 
tepesi Kızlar Sivrisi’nin varlığı da, yerleşime ‘Başdağ’dan 
kaynaklanan bir ismin verilmiş olmasını doğallaştırmak-
tadır. Kentin adı olan İdebessos dolayısıyla arkasındaki 
en yüksek dağdan kaynaklanmış olmalıdır. 

En erken tarihsel bilgilerimiz Birlik dönemindendir. Kent, 
başından beri Birliğin üyesidir. Araştırmalarımızda bul-
duğumuz bir Hellenistik yazıt bu dönemde yerleşi min 
varlığını gösteren tek kalıntıdır. Ele geçen yazıtlar,  
yerleşimin bir ‘polis’ olduğunu ve Roma Dönemi’nde 
Akalissos ve Kormos ile başını Akalissos’un çektiği bir 
Sympoliteia’nın üyesi olduğunu ve üç kentin, Birlik’te 
tek oyla temsil edildiğini göstermektedir. Roma Dönemi  
sonrasında ise Edebessos adını alan kent Hıristiyan - 
lık döneminde Myra Metropolüne bağlı olarak, adı  
Lebissos, Lemissos olan bir piskoposluk olarak anılır. 

İdebessos, Doğu Likya’nın kuzeyindeki dağ yerleşimle-
riyle kıyı kentlerini birbirine bağlayan yol güzergâhı 
üzerinde bulunmasıyla önemlidir (Res. 1). Patara’da 
bulunan Miliarium Lyciae’de, anıtın C yüzündeki yerle-
şimler İdebessos ile başlar, Akalissos ve Korma ile devam 
eder. Aynı yazıtın devamında İdebessos yolu Kitanaura’ya 
bağlanır. Miliarium Lyciae’de okunamasa da Arykanda’-
dan İdebessos’a uzanan bir yolun varlığı da beklenir. 
Stark, “İskender’in, ordularının bir bölümünü olasılıkla 
Arykanda, İdebessos ve bugünkü Kesmeboğazı üzerin-
den Phaselis’e ulaştırmış”, olabileceğini öne sürer.

Doğu Likya kentlerinden olan İdebessos, Akalissos’un 
7 km. kuzeyinde, Kormos’un ise KB’da yer alır. Kumluca 
İlçesi’ne bağlı Karacaören-Kozağacı Köyü’nden kuzeye 
Kırkpınar Yaylası’na ulaşımı sağlayan orman yolu ile ula-
şılır. Akdağlar’ın (Masikytos) bir parçası olan ve en 
tepesinde 3070 m. yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi’nin 
bulunduğu Kartal Dağı’nın doğu eteklerindeki Gücüzen 
Dağı’nın doğu yamacında, 1050 m. yükseklikteki tepe 

of Lycia makes the comment of Ramsay sound quite 
plausible, while the presence of Kızlar Sivrisi, the highest 
peak behind the city, makes it natural to comprehend 
that the city was named after a head-mountain. Thus, the 
name of the city Idebessos must have originated from the 
highest mountain rising behind her.

The earliest historical record of the city dates to the 
period of the Lycian League. The city was a member of 
the League from the beginning. A Hellenistic inscription 
discovered during our surveys is the only remain indicat-
ing the presence of a settlement during this period. 
Inscriptions compiled show that the settlement was a 
polis and a member of a sympoliteia of three cities 
including Akalissos and Kormos and led by Akalissos, 
and this sympoliteia was represented with a single vote 
in the League during the Roman period. After the Roman 
period, the city assumed the name Edebessos and in the 
Christian period was a bishopric called Lebissos or 
Lemissos within the metropolis of Myra.

Res. 1  Lykia Bölgesi Haritası
Fig. 1  Map of Lycia

IDEBESSOS

Res. 2  Idebessos Kent Planı
Fig. 2  Idebessos city plan
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boyunca konumlanır. Kızlar Sivrisi ve Üçkuyular tarafın-
dan inen Ak Dere İdebessos’un 500 m. kuzeyinden 
Karacaören’e doğru iner. Yerleşimin ana su kaynakları bu 
derenin bulunduğu vadide olmalıdır. 

Tepenin topoğrafik yapısına bağlı olarak KG yönelimli 
uzanan yerleşim, yaklaşık 360x160 m.’lik bir alanı kap-
sar. Kastronu oluşturan alçak tepecik ve kastronun batısı 
ile kuzeyi boyunca uzayan düzlük yerleşim alanı olarak 
seçilmiştir. Doğuya doğru sarp yamaçların başladığı 
alanlara kadar yapılaşma devam eder. Yamaç kesimlerin-
de teras duvarlarıyla oluşturulan dar yapı koridorları 
kenti bu kesimlerde genişletir. Doğu yamacı boyunca, 
birkaç değişik kotta uzayan teraslar üzerinde, çoğunluk-
la konut olan yapılar bulunur. Düzlük alanlar merkezi 
kamu yapıları ve nekropole, özellikle doğu taraftaki arta 
kalan eğimli kesimler konutlara ayrılmıştır. Hamam, 
tiyatro, bazilika gibi bazı kamu yapıları ve zengin nekro-
pol iyi korunmuş durumdadır. Ancak, başta konutlar 
olmak üzere pek çok yapı planları anlaşılamayacak 
şekilde tahrip olmuştur. Bu nedenle yerleşim planında 
konutlar, tarama alanları olarak verilebilmiştir (Res. 2). 
Ayrıca, Roma Dönemi nekropolünün bulunduğu merke-
zi alanda görülen kalıntılar, bu kesimin Bizans Döne-
mi’nde de yerleşime sahne olduğunu göstermektedir.

Orman yolunun doğu paralelinde, akropolün batı ete-
ğinden itibaren kente girip, kalıntılar arasından kuzeye 
uzanan antik ana cadde boyunca yapılar yerleşmiştir. 
Yolun iki kıyısı boyunca aralıksız nekropol yer alır 
(Res. 3). Mezarlıklarla bu denli iç içe bulunan başka bir 
kent görmek zordur. Bölge yerleşimlerinde kentlere 
gelen ve giden yollar boyunca sıralanan nekropol alan-
ları kent merkezlerinin başladığı yerlerde sonlanırken, 
İdebessos’ta kamu merkezi başta olmak üzere, özellikle 
şehir içinde yoğunlaşmaktadır. Tiyatronun batısıyla, 
hamamın doğusundan kuzeydeki kiliseye doğru yaklaşık 
400 m. uzanan ana caddenin özellikle batı kenarına çok 
sayıda lahit yerleştirilmiştir. Bu yol doğuda ve batıda 
sokaklarla birleşir. Yerleşimin kamusal merkezi, tiyatroyla 

Idebessos bears importance for its location on the route 
connecting the coastal towns with the mountain settle-
ments in the north of East Lycia (Fig. 1). The settlements 
on side C of Miliarium Lyciae at Patara start with 
Idebessos and continue with Akalissos and Korma. The 
same inscription, later, connects Idebessos to Kitanaura. 
Although not verified by the Miliarium Lyciae, a road 
connection between Arykanda and Idebessos is naturally 
expected. F. Stark claimed that “Alexander the Great 
might have led some of his troops to Phaselis possibly via 
Arykanda, Idebessos and modern Kesmeboğazı”.

Idebessos, a city of East Lycia, is located 7 km. north of 
Akalissos and northwest of Kormos. It is accessed via the 
forest road leading north from Karacaören-Kozağacı vil-
lage of Kumluca to Kırkpınar pastures. It is located at an 
altitude of 1050 m. on the east slope of Mount Gücüzen 
on the eastern skirts of Mount Kartal, whose highest peak 
is the Kızlar Sivrisi (3070 m.), part of the Masikytos 
(Akdağlar). Ak Dere, a stream, flows from Kızlar Sivrisi 
and Üçkuyular, passes 500 m. north of Idebessos and 
continues on to Karacaören. The main water sources  
of the settlement must be found in this valley with  
this stream.

The settlement extends in the north-south direction due 
to the terrain and covers about 360x160 m. Most of the 
ruins are to the east of the forest road while a few are 
found to its west. The low hill with the castrum and the 
flat areas to its west and north were picked for the settle-
ment. Buildings are found up to the steep cliffs starting in 
the east. Narrow building corridors formed by terrace 
walls on the slopes help widen the city there. Along the 
east slope there are terraces extending at several alti-
tudes and mainly houses are found on them. Flat areas 
were spared for central public buildings and the necrop-
olis, while the sloping parts particularly in the east were 
spared for houses. Some public structures like baths, 
theater, basilica and the rich necropolis are well pre-
served. However, many other structures, especially the 
houses, are damaged to a level that makes it impossible 
to identify their layouts. Therefore, the residential quar-
ters are given as hatched sections in the settlement 
layout (Fig. 2). Remains seen in the area where the 
Roman period necropolis is found indicate that that area 
was settled also in the Byzantine period.

Buildings are placed along the main ancient street 
extending north, parallel to the forest road, entering the 
city at the west flank of the acropolis. The necropolis 
extends uninterrupted along both sides of the street 
(Fig. 3). It is difficult to find another city mingling so 
much with its necropolis. The settlements in this region 
have necropoleis flanking the main roads coming to the 
cities but they terminate where the city center starts; 

Res. 3  Nekropol
Fig. 3  Necropolis
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hamam arasında kalan bölgedir. Bu alanda mezarlar 
dışında herhangi bir anıt kalıntısına rastlanmaz. 
Hamamın güneyinde kalan, tiyatronun baktığı geniş 
düzlük alan agora niteliğinde kullanılmış olmalıdır. 
Yerleşimin güneydoğusunda bulunan 10 m. yüksekliğin-
deki tepecik en yoğun mimari yapı kalıntılarının olduğu 
bölgedir. Anıt yapıların varlığı yanında, çoğunlukla 
konutlar gözlemlenir. Kentin genel yayılımı, konut alan-
ları, kamu yapılarının kapasiteleri, özellikle tiyatronun 
364 kişilik kapasitesi kentin küçük bir yerleşim olduğu 
konusunda yeterli izler verir (Res. 4). Buna karşın, nek-
ropoller, yerleşimin niteliğinin niceliğinden yüksek oldu-
ğunu göstermektedir. Yüksek nitelikli girlandlı lahit, 
kapağındaki yüksek kabartma aslanlar ve kapak üstünde 
bulunan benzeri bölgeden bilinmeyen profilli heykel 
altlığıyla bu niteliğe bir örnek oluşturur. Özgün bulgula-
ra, yüzeysel bir alt yapı üzerine konulan, kanallı suyolu 
blokları, trikonkhos planlı pastaphorionlarıyla kuzey 
kilise eklenebilir.

Kente ait olduğu düşünülen sikkeyi saymazsak, Klasik 
ve öncesine ilişkin hiçbir veri bulunmamaktadır. Kaya 
mezarı yokluğu bu şüpheyi arttırır. Yüzeyde görünen 
yapılardan, özellikle tiyatrodan Helenistik Dönem’de, 
boyutlarını ve planını bilmediğimiz bir biçimde var 
olduğu; en varsıl günlerini yaşadığı Roma Dönemi’nde, 
küçük bir kent olduğu; Bizans Dönemi’nde 3 kilisesi ve 
kastronuyla Bizans’ın farklı dönemlerinde yerleşim gör-
düğü ve Roma Dönemi kent boyutunun yaklaşık korun-
duğu anlaşılmaktadır. Çevresindeki tarım arazilerinden 
ve daha çok da ormanlardan geçimini sağlayan, tama-
men Doğu Likya’lı bir dağ yerleşimidir. Rhodiapolis 
üzerinden Finike Körfezi, Arykanda üzerinden Elmalı 
platosu ve Kitanaura-Trebenna üzerinden Attaleia’ya 
varan yolların kavşağında, dağlarla sahili birbirine bağ-
layan bir uğrak noktasıdır. Kormi, Akalissos, Pygale, 
Madnausa gibi küçük Alakır Vadisi yerleşimlerinin ortak 
kent boyutundadır.

Yerleşim kalıntılarından özellikle hamam (Res. 5) ve 
tiyatro gibi büyüklükleri popülasyona dayalı olması gere-
ken kamu yapıları yerleşimin küçük boyutları hakkında 
fikir verse de, kentin niteliği daha çok nekropolden yan-
sır: Nitelik ve nicelik beklenenin üzerindedir. Likya 
Birliği’nde Akalissos ve Kormos’la birlikte sahip olabildi-
ği tek oy hakkı bunu siyasi anlamda doğrular. Yani oto-
nomisi dahi tek oyla temsil edilen diğer Likya kentleri 
düzeyinde değildir. Birlik bağlamındaki kararlarında, tek 
oyun ortakları olan Akalissos ve Kormos’a bağlı davran-
mak zorunda olması siyasi zayıflığını tanımlar.

Topoloji açısından yerleşim özellikleriyle ve kalıntıların 
bazı özel yanlarıyla farklı özellikler sergilemeleri dışın-
da, yerleşimde özgün kalıntılar da bulunmaktadır. 
Likya’da benzeri olmayan pastophorionları trikonkhos 

however, here at Idebessos, they become denser in the 
public center and downtown. The main street extends for 
about 400 m. from the west of the theater, east of the 
baths up to the church in the north and, especially on its 
west side, there are numerous sarcophagi. This main 
street opens onto side streets both east and west. The 
public center of the settlement is the area between the 
theater and the baths. No remains of monuments other 
than tombs are found in this area. The wide flat area that 
the theater faces to the south of the baths must have 
served as the agora. The small hill of 10 m. height in the 
southeast section of the settlement has the densest archi-
tectural remains. In addition to monuments, most are 
houses. The overall extension of the settlement, the resi-
dential quarters and the capacities of public structures, 
especially of the theater with a capacity of 364 pax, 
clearly show that Idebessos was a small settlement (Fig. 
4). Yet, the necropoleis indicate that the quality of the 
settlement exceeded its quantity. A high quality sarcoph-
agus with garlands, lion figures in high relief on its lid, the 
statue base on the top of the lid, unparalleled in the 
region, set a good example for this point. Among authen-
tic finds are the North Church with triconch pastophoria 
and the water canal blocks installed on a superficial sub-
structure.

Except for the coin attributed to the city, there exists no 
evidence for the Classical period and earlier times. 
Absence of rock-cut tombs further strengthens this point. 
From what is seen on the surface it is inferred, particu-
larly from the theater, that the city existed in the 
Hellenistic period but its dimensions and layout we 
know nothing about; its richest days were in the Roman 
period but it was a small city; it was settled through 
various phases of the Byzantine period for it has three 
churches and a castrum and the city’s size of the Roman 
period was more or less preserved. It was an East Lycian 
mountain settlement whose economy depended on the 
farmland around and mainly the forests. It is located at 
the crossroads of the routes connecting the mountains to 
the coastline: It connects to Finike Bay via Rhodiapolis, 

Res. 4  Tiyatro
Fig. 4  Theater
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planlı kilise, “U” biçimli eksedra mezarların çokluğu ve 
niteliği, yalın suyolunun yapısallığı ve kapağındaki altlı-
ğıyla ünik olan girlandlı lahit bu “özel” kalıntıların” en 
önemlileridir.

Yüzeyde yoğun olarak gözlemlenen Bizans ve kısmen 
Roma seramiği dışında yerleşimde ele geçmiş olan 
yegâne buluntular bronz heykelciklerdir. 1989 yılında 
zor alım yoluyla Antalya Müzesi’ne kazandırılan, define 
kazısında bulunmuş 8 adet heykelcik, İ. Delemen tara-
fından değerlendirilmiştir. Heykelcikler arasında Likya’-
nın binicisi Men olan tek atlı heykelciği, Likya’da olduk-
ça popüler olan 3 adet Kakasbos-Herakles heykelciği, 1 
atlı heykelciği ve binicileri yitik olan 3 at heykelciği 
bulunmaktadır. Bu heykelcikler, sikkelerde atlı tanrı 
figürlerinin yaygınlık kazandığı döneme bağlı olarak İ.S. 
2. yy.’ın sonu ile 4. yy.’ın başına verilmektedir. Bu bulun-
tular İdebessos’ta inanılan tanrılara ilişkin eldeki tek 
ipucudur. Yerleşimdeki kültlere ilişkin ne bir kabartma 
ne bir yazıt ne de tapınak olarak adlandırılabilecek bir 
yapı kalıntısına rastlanmıştır. Bu bulguların bir define 
kazısında bir arada çıkma olasılığı aslında çok zayıftır. 
Zoralımla elde edildiği için bunu öğrenmek zor olabilir. 
Ancak eğer doğruysa tek bir define çukurunda 8 bronz 
heykelciğin bir arada çıkmış olması, definecilerin bir atlı 
tanrı Kutsal Alanı’nı kazmış olduklarını gösterebilir. 

Bu makale kapsamındaki metin ve diğer materyaller 
detaylı bir yüzey araştırmasından çıkabilecek tümcül 
değerlendirmelerin özetini içermektedir. Yerleşime ve 
kalıntılara ilişkin kesin bilgilere ulaşmanın tek yolu 
elbette kazı yapılmasıdır.

to Elmalı plains via Arykanda and to Attaleia via 
Kitanaura-Trebenna. It is of the same size as the settle-
ments in the Alakır Valley such as Kormi, Akalissos, 
Pygale and Madnausa.

Some public structures such as the baths (Fig. 5) and the 
theater, whose sizes depend on population size, give us 
clues about the small size of the settlement, but the 
necropolis reflects the quality, and both quantity and 
quality are higher than would be expected. The single 
vote Idebessos shared with Akalissos and Kormos in the 
Lycian League verifies this point in political terms. Thus, 
it was not at the level of other Lycian cities whose auton-
omies were recognized at the level of a single vote. For 
the decisions to be taken for the League, Idebessos had 
to move together with Akalissos and Kormos which fur-
ther shows her political impotence.

In terms of topology, the settlement and remains display 
differences but there are also some authentic remains: 
The church, whose pastophoria have triconch layout 
which is unparalleled in Lycia; the high number and 
quality of U-shaped tombs with exedra; the structure of 
the plain water canal; and the unique sarcophagus with 
a statue base on the lid are the most important among 
the “authentic” remains.

Byzantine pottery is observed extensively on the surface 
while Roman pottery is less frequent. In addition to pot-
tery only bronze statuettes have been found. Eight 
bronze statuettes from illicit digs were confiscated in 
1989 and turned over to Antalya Museum; they were 
published by İ. Delemen. These statuettes include the 
only equestrian figure from Lycia that has Men as the 
rider;, three Kakasbos-Heracles figures, which are very 
popular in Lycia; one equestrian figure and three horse 
figures whose riders are missing. These statuettes are 
dated to the end of the 2nd through the beginning of the 
4th century A.D. when rider god figures found wide-
spread popularity on the coins. These finds provide us 
with the only clues regarding the deities worshiped at 
Idebessos. No reliefs, inscriptions or any building that 
could be regarded as a temple have been attested at the 
settlement. Indeed, the probability is quite slim that such 
finds would come out altogether in an illicit treasure hunt 
dig. It may be difficult to learn such details, as the items 
were confiscated. If it is true that these eight statuettes 
came out from the same pit then the treasure-hunters 
accidentally excavated a sanctuary for a rider god.

The texts and materials presented here contain only a 
brief summary of overall evaluation that could be 
attained from a detailed survey. Final and decisive infor-
mation regarding the settlement and remains can be 
obtained only through excavations.

Res. 5
Hamam
Fig. 5   
Baths
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Dağlık Kilikya Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi’nin 
2008 sezonunda dikkatimizi Bıçkıcı Çayı’nın yukarı kan-
yonunda asıl alan dışında araştırmaya verdik; yani 
Gazipaşa ilçesi Karatepe köyünün tarımsal topografyası 
ile ilgilendik (Res. 1). Yüzey araştırması sırasında ekibi-
miz Sivritaş Tepede (RC 0802) tarihöncesine ait bir taş 
yontma atölyesinin kalıntıları ile karşılaştı. Burası, 2003 
yılında ekibimizin elde yapılmış çanak-çömlek ile obsid-
yen ve silisli şist (chert) dilgiler bulduğu Karaçukur’un 
(Asar Tepe) tam altındadır (Bk.: http://engineering.pur-
due.edu/~cilicia/, 2003 sezonu raporu). 2003 sezonun-
da ekibimiz Karaçukur’daki (RC 0303) tek başına yükse-
len üzeri düz sarp kayalık tepenin batı yanının hemen 
altında teraslar halindeki tarlaların bulunduğu küçük bir 
alanda tarih öncesine ait birkaç obje bulmuştu. Kalıntı -
lar arasında kısmen işlenmiş bir obsidyen dilgi, “tarih-
öncesi”ne ait birkaç tane el yapımı pişirme kabı, ve de 
benzeri bilinmeyen formda, çark yapımı süzgeçli bir 
kaba ait parçalar sayılabilir. Bu buluntuların bir kısmı ilk 

The 2008 season of the Rough Cilicia Archaeological 
Survey Project directed its attention to off-site pedestrian 
survey in the upper canyon of the Bıçkıcı Çayı, more 
specifically, to the agricultural landscape of the village of 
Karatepe (Gazipaşa district; Antalya province; Fig. 1). 
During the course of the survey the team encountered 
the remains of a prehistoric stone-knapping area at 
Sivritaş Tepe (RC 0802). This site sits directly below the 
site of Karaçukur (Asar Tepe), where in 2003 the survey 
team identified fragments of hand-turned pottery and 
obsidian and chert stone blades (see the Rough Cilicia 
Project Website, https://engineering.purdue.edu/~  
cilicia/ => Report of the 2003 season). During that sea-
son the team encountered several prehistoric artifacts in 
a small area of terraced fields directly below the west 
face of the butte at Karaçukur (RC 0303). Remains 
included a partially worked obsidian blade, several frag-
ments of “prehistoric” hand-made cooking ware, and 
the partial remains of a wheel-turned strainer pot of 

Sivritaş Tepe: Gazipaşa’da Bir Tarihöncesi  
Taş Yontma Atölyesi Keşfi

Sivritaş Tepe in Gazipaşa: The Discovery  
of a Prehistoric Stone-Knapping Site

Nicholas RAUH

Res. 1  Gazipaşa İlçesi, uydu görüntüsü
Fig. 1  Satellite view of the Gazipaşa district

Res. 2  Sivritaş Tepe
Fig. 2  View of Sivritaş Tepe



YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

170

kez bakanlık temsilcimiz L. Vardar tarafından “prehisto-
rik” olarak tanımlanmıştı. 2007 yılında ise Bakanlık 
temsilcimiz S. Ateşoğulları, Karaçukur’da bulunan el 
yapımı bazı çanak-çömlek parçalarının Kalkolitik 
Dönem’e ait olduğunu belirtti.

2008 yılında Karatepe bölgesindeki açılmış tarım arazi-
sini incelenmeye devam edilerek ve Karaçukur’daki 
kayalık düz tepeden Sivritaş Tepe formasyonuna doğru 
ilerlendi. Burası, keskin eğimli kayalık yüzeylerle çevril-
miş doğal bir alüvyon düzlüğü (Res. 2). Kayalık çıkıntıya 
doğru alçalan tarlalarda yakın aralıklarla yaptığımız 
yüzey taraması sırasında Klasik Dönem veya öncesine 
ait bir kyliks ağız kenarı ve el baltasına benzeyen büyük-
çe yassı bir mermer parça bulundu. Kayalık çıkıntının 
daha ayrıntılı incelenmesiyle birlikte iki önemli husus 
dikkatimizi çekti: Kaya formasyonunun kuzey aynında 
büyük bir mağara ve de mağaranın içinde dar uzun bir 
yarıntı vardı. Mağara, girişinde 5 m. genişliğe ve 3 m. 
yüksekliğe sahip. Mağara ağzının yakınlarında çanak-
çömlek parçaları ve kırmızı silisli şist litik obje bulduk. 
Yakın çevrede birkaç tane daha işlenmiş litik saptandı. 
Benzer şekilde saptanan Klasik Dönem öncesine ait 
formlar arasında dik ağız kenarlı ve piriform omuzlu 
büyük depolama kabı, el yapımı, dik ama görsel kıvrık 
ağız kenarlı güveç parçası, ve diğer el yapımı pişirme 
kabı parçaları sayılabilir (Res. 3). Yukarıda da sözü edil-
diği üzere Sivritaş çıkıntısı aşırı derecede düzensiz ve 
sarp olup uzunluğu boyunca birkaç derin çatlağa, özel-
likle de orta kısım civarında 200 m. uzunluğunda, dar ve 
kıvrımlı bir koyağa sahiptir. Bu vadide rastladığımız 
kuzey-güney yönünde 40 m. ve doğu-batı yönünde 
100 m. civarında büyüklüğü olan bir tarlanın kenarında 
küçük teraslamalar dikkat çeker (Res. 4). Bu ‘doğu 
koyak’tan çıkan dar ve çalılık bir patika ile daha küçük 
(kuzey-güney yönünde 20 m. ve doğu-batı yönünde 
70 m.) ve ‘batı koyak’ adını verdiğimiz bir açıklığa ulaşı-
lır. Her iki koyakta da çok yoğun yongalama kalıntı ları 
bulunmuş olup özellikle doğu koyağın güney kenarındaki 

unique form. Several of these finds were first identified as 
prehistoric by our represantative, L. Vardar. During the 
2007 season our represantative, S. Ateşoğulları, indicat-
ed that the fragments of handmade pottery obtained 
from Karaçukur date to the Chalcolithic Era.

In 2008 the team continued its investigation of cleared 
agricultural terrain in the Karatepe region, descending 
below the butte at Karaçukur toward the rock formation 
of Sivritaş Tepe. This location presents itself as a natural 
alluvial bench framed by an outcrop of sharply inclined 
rock faces (Fig. 2). While conducting close interval sur-
vey in the rolling fields that descend to the outcrop, team 
members identified a Classical or pre-Classical kylix rim 
and a large flat piece of marble resembling a hand axe. 
Further investigation of the outcrop revealed two signifi-
cant features: a large cave on the north face of the rock 
formation and a long narrow ravine at its interior. The 
cave is quite large, nearly 3 m. tall and 5 m. wide at its 
entrance. Near its entrance team members found ceram-
ic remains and a red chert lithic artifact. Several addi-
tional remains of worked lithics were identified in the 
vicinity. Several pre-Classical forms were likewise identi-
fied, including a large storage jar with upright rim and 
piriform shoulder, a hand-turned stewpot fragment with 
an upright, visibly rolled rim, and other hand-made 
cookware sherds (Fig. 3). As noted above, the exposed 
outcrop of Sivritaş is extremely jagged and irregular and 
exhibits several deep fissures along its length, in particu-
lar a long (200 m.) narrow winding ravine near its mid-
section. In the ravine team members encountered a 
narrow agricultural field approximately 40 m. North/
South x 100 m. East/West, exhibiting small areas of ter-
racing along its margin (Fig. 4). From this ‘east ravine’ a 
narrow brushy path leads to a second, smaller opening 

Res. 3  Sivritaş Tepe’den gövdeden tutamaklı el yapımı çömlek
Fig. 3  Hand-turned pot with ledge-handle at Sivritaş Tepe

Res. 4  Batı koyaktaki litik alanının görünüşü
Fig. 4  View of Lithic area in west ravine
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teraslanmış alanda yüzlerce yongalama fragmanı bulun-
ması burasını taş yontma atölyesi olarak tanımlamamıza 
yol açmıştır. Çoğunluğu gri silisli şistten avuçlar dolusu 
yongalama topladık. Bitmemiş fragman yığınları içinde 
ekibimiz sağlam durumda kırmızı silisli şistten ok ucu 
(3.9 cm. uzunluğunda; Res. 5) ve kırmızı silisli şistten 
kırık orak dilgisi buldu. Bu buluntular Çatalhöyük litik 
bulguları ile karşılaştırılabilir örneklerdir. Benzer bir yon-
galama birikimi batı koyakta da ele geçmiştir. Bu vadiler-
de kayda geçen çanak-çömlek parçaları arasında değişik 
dönemlere ait birkaç kaba seramik parçası ve bir tane de 
dik ağız kenarlı ve eğimli omuzlu kararmış güveç parça-
sı sayılabilir. Zeminde el büyüklüğündeki taşlardan olu-
şan bir yoğun bir tabaka haricinde hiçbir mimari saptan-
madı. Yontma taş kalıntıları yakınında kaya yüzeyinde 
gözlemlediğimiz kazımalar olasılıkla elle yapılmıştır. RC 
0802 adını verdiğimiz Sivritaş Tepedeki litik buluntuların 
zenginliği, Karaçukur/Asar Tepe (RC 0303) buluntuları-
nınkinden çok üstündür.

Kayalık çıkıntının yaklaşık 150 m. kadar aşağısında gri 
silisli şistten çok ufak yongalama malzemesi içeren yak-
laşık 1 m. kadar yüksekliğe sahip birkaç “cüruf yığını”nı 
inceledik. Bu bölgede muazzam miktarda gri silisli şist 
işlendiği kesindir ama litik parçaların küçük ebatları bize 
bunların yakın zamanlardan taş yontma etkinliği artıkla-
rı, örneğin yerel çiftçiler tarafından yakın zamanlara 
kadar kullanılan harman düvenine takılan taş diş üretimi 
artıkları olduğunu göstermektedir. İster eski olsun ister 
yeni, bu cüruf yığınları Sivritaş Tepe’deki taş yongalama 
boyutuna işaret eden kanıtlardır. 2008 yılında gerçekleş-
tirdiğimiz yoğun yaya tarama çalışmaları sonucunda 
2 km.’den büyük bir alanda litik kalıntıların varlığını 
göstermiştir ve Karaçukur (RC 0303) ile Sivritaş Tepe 
(0802), Gazipaşa İlçesi’nde saptanan, Klasik Dönem 
öncesine ait en büyük iskânlar olarak öne çıkmaktadır.

(20 m. NS x 70 m. EW) labeled the ‘west ravine.’ Large 
concentrations of worked lithic remains, or debitage, 
were identified in both ravines, particularly in the ter-
raced area on the south side of the east ravine, where 
literally hundreds of fragments of debitage identified the 
place as a stone-knapping center. Handfuls of debitage, 
mostly gray chert, were collected. Among clusters of 
unfinished fragments the team recovered an intact red 
chert arrow head 3.9 cm. long (Fig. 5) and a broken red 
chert sickle blade. These finds compare well with lithic 
remains published at Çatalhöyük. A similar concentra-
tion of debitage was found in the west ravine. Ceramics 
recorded in these ravine areas include several coarse-
ware sherds of various periods, and one handmade 
blackened stewpot fragment with upright rim and slop-
ing shoulder. The team saw no architectural remains 
apart from a dense layer of small (hand-sized) stone 
blocks on the ground. Striations in the face of the rock 
ledge near the knapping remains were possibly hand 
worked. Labeled site RC 0802, the wealth of lithic finds 
at Sivritaş Tepesi surpasses that of Karaçukur/Asar Tepe 
(RC 0303).

Approximately 150 m. below the rock outcrop the team 
investigated several large mounds or “slag heaps” (1 m. 
tall) of extremely small-flake, gray chert debitage. 
Unquestionably an enormous amount of gray chert was 
processed in this area, but the small size of the lithic frag-
ments suggest that these represent the leavings of mod-
ern stone-knapping efforts, for example, residue piles 
resulting from the production of stone teeth for plough 
sleds used by local farmers in recent times. Either way, 
ancient or modern, these slag heaps offer telling evi-
dence for the scale of the stone knapping industry that 
has occurred at Sivritaş Tepe. The intensive pedestrian 
survey conducted in 2008 demonstrated the presence of 
lithic remains over a 2 km. area, making Karaçukur (RC 
0303) and Sivritaş Tepe (RC 0802) the largest pre-Classi-
cal habitation to be investigated in the Gazipaşa district.

Res. 5   
Batı koyakta ele 
geçen kırmızı silisli 
şistten ok ucu
Fig. 5   
Red chert arrow 
head from west 
ravine
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Kadıpaşa Mahallesi, Alanya ilçe merkezinde, Alanya 
Kalesi’nin kuzeyinde günümüzde betonarme binaların 
yer aldığı yoğun imar görmüş bir mahalledir*. Mahalleden 
farklı zamanlarda müzemize getirilmiş;  miltaşı, yazıtlı 
heykel kaidesi, aslan başlı konsol, zeytin işliği baskı kolu 
yuva taşı, gibi arkeolojik eserler bulunmaktadır. Bu 
Mahalle 17. yy.’da Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde 
bahsettiği “Alaiyye Kalesi dışında kuzeyde 500 adım 
uzaklıkta dükkân han ve kilise kalıntılarının bulunduğu 
kenar mahalle” olabilir. 

Bu buluntular alandaki bir arkeolojik yerleşim ile ilgili 
ilk verileri ortaya koymakta iken 2000 yılında Alanya 
Belediyesi’nce mahallede yapılan alt yapı çalışmaları 
esnasında yol kotu altında kalan kesitte, müzemizce bir 
mozaik döşeme tespit edilmesiyle kurtarma kazısı yapıl-
mış, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge 
kurulunun kararı ile de alan 3. derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescil edilmiş idi.

658 sayılı ilke kararı gereğince Müdürlüğümüzce vatan-
daşların talebi üzerine boş parsellerde sondaj kazısı 
gerçekleştirilmekte iken özellikle 2003 yılında gerçek-
leştirilen 439 ada 167, 168, 169 ve 212 no.’lu parseller-
deki arkeolojik buluntuların 1. derece arkeolojik sit kri-
terleri taşıması nedeni ile alanın koruma kurulunca 
yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu doğmuş ve 
Koruma Bölge Kurulunun kararı ile imar görmemiş boş 
parsellerde “Alan Bazında Kazı” yapılmasına karar veril-
miştir. 

Çalışmalarımız öncelikle 2003 yılında başlamış ancak 
mal sahiplerinin itirazı üzerine kazısı yarım bırakılmış 
olan 167, 168, 169 no.’lu parsellerde başlatılmıştır. 

* Maddi katkılarından dolayı Bakanlığımıza, Alanya Belediye 
Başkanlığı’na ve mal sahiplerine, her zaman yanımızda olan 
müze müdür vekilimiz S. Türkmen’e, meslektaşlarım F. Yıl-
mazer ve A. Gaffaroğlu’na, arazi çalışmalarındaki desteği ve 
çizimleriyle değerli katkılarını esirgemeyen arkeolog B. 
Savaş’a teşekkür ederim.

Kadıpaşa Mahallesi is a heavily overbuilt neighborhood 
of Alanya town center to the north of the citadel*. 
Archaeological objects procured from this neighborhood 
and brought to our museum at various times include 
milestone, inscribed statue pedestal, console with lion 
head and socket for olive oil press arm. This neighbor-
hood could be “the quarter on the fringes containing 
shops, han-s and church remains about 500 steps north 
of the Alaiyye Fortress”.

While these finds already indicated an archaeological 
settlement, an infrastructure construction initiated here 
by the Municipality in 2000 brought to light mosaic 
flooring beneath the street level; it was excavated and 
registered as a third degree archaeological site by the 
Antalya Regional Board of Cultural and Natural Heritage.

As per principle decision nr. 658, our museum directo-
rate conducted soundings in empty lots on the demand 
of the citizens but in 2003, finds from the excavations in 
lots 167, 168, 169 and 212 in insula 439 conformed to 
the criteria of a first degree archaeological site; thus, the 
Regional Board reviewed the situation of this area and 
ruled that excavations were to be “conducted in areas” 
of empty lots.

Our work was initiated in 2003 but resumed later in lots 
167, 168 and 169, whose owners had objected to the 
decisions. These adjoining lots are border on an elemen-
tary school and a registered traditional Alanya house to 
their south and multi-story apartment buildings on the 
other sides. Excavations in these lots brought to light 
dense architectural remains from the Roman period. 
Mosaic pavements, mostly of geometric patterns and 

* We would like to express our thanks to: our Ministry for the 
financial support; the Alanya Municipality and the owners of 
the property; S. Türkmen, the deputy director of our muse-
um, for her continuous support; colleagues F. Yılmazer and 
A. Gaffaroğlu; and archaeologist B. Savaş for support in field-
work and technical drawings.

Alanya Kadıpaşa Mahallesi Kazı Çalışmaları 2008

Excavations at Kadıpaşa Mahallesi, Alanya in 2008
Seher TÜRKMEN – Gülcan DEMİR – Belgin SAVAŞ
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Birbirine bitişik olan parsellerin güne-
yinde ilkokul ile tescilli geleneksel 
Alanya evi ve diğer cephelerinde ise 
çok katlı apartmanlar yer almaktadır. 
Bu parsellerde Roma Dönemi’ne ait 
yoğun bir mimari ile karşılaşılmıştır. 
Toplam 11 adet mekândan iki tanesin-
de biri keklik tasvirli olmak üzere daha 
çok geometrik motifleri içeren mozaik 
döşeme tespit edilmiştir. Mekânlara ait 
yaklaşık 0.50 m. yüksekliğinde koru-
nabilmiş, moloztaş ve harçtan oluşan 
duvarları dikdörtgen veya kare planlı 
mekânları ortaya koymaktadır. 
Mekânların özgün fonksiyonlarına 
yönelik çok az buluntu olmasına rağ-
men birçoğunun evlere ait bölümler 
olduğu söylenebilir. Bazılarında seki-
ler bazılarında ise ocak bulunmakta-
dır. Birisinde ise su kuyusu vardır. 
Mozaik, seramikler ve sikke buluntula-
rı alanın İ.S 1. yy.’dan 6. yy.’a kadar 
kullanıldığını göstermektedir (Res. 1).

439 ada, 85 parsel çalışılan diğer bir 
parsel olup, Sunpark Otel’in kullanım 
alanı içerisindedir. Bu alanda 5 adet 
sondaj çukuru açılmış ve iki çukurda 
mozaik döşeme ile karşılaşılmıştır. 
Birinci mozaik 3.30x4.25 m. ölçüle-
rinde bir mekânın tabanında yer 
almakta olup lacivert, beyaz ve turun-
cu tesseralardan yapılmıştır. Geometrik 
bordür içerisinde bumerang motifi şek-
linde bezelidir. Bir koridora ait olduğu-
nu düşündüğümüz ikinci mozaik ise, 
4.40x1.50 m. ölçülerinde turuncu, 
lacivert ve beyaz tesseralardan yapıl-
mış geometrik desenlidir. Lacivert ve 
beyaz tesseralar kenar bordürü oluş-
turmaktadır. Bordürlerin ortasında iç içe daireler ve 
baklava motifi yer almaktadır. Bu koridorun güney  
batısında kısmen açığa çıkartılmış, baklava motifli,  
kilim desenli başka bir mozaik de tespit edilmiştir. 
Mozaik, turuncu, beyaz ve lacivert tesseralardan yapıl-
mıştır. Ayrıca, açmanın her yerinde küçük parçalar  
halinde korunmuş mozaiklerde bulunmaktadır. Diğer 
sondajlarda ise bir birini kesen duvar kalıntıları tespit 
edilmiştir. 

Alanın kazısı sırasında Roma, geç Roma ve Bizans 
dönemlerine tarihlenen bronz sikkeler, Roma Dönemi’ne 
tarihlenen PT kaplar, seramik parçaları, bronz makas, PT 

one with a partridge, were found in two of a total of 
eleven rooms. The walls of these square or rectangular 
rooms have survived up to about 0.50 m. height. 
Although few finds provide clues regarding the original 
functions of these rooms, it is possible to claim that most 
of them belong to houses. Some contain benches while 
some others have hearths. One has a water-well. Mosaic, 
pottery and coin finds indicate that the area stayed in use 
from the 1st to the 6th century A.D. (Fig. 1).

Another lot explored was lot 85 of insula 439, part of the 
Sunpark Hotel premises. Five soundings were opened 
here and two contained mosaic pavements. The first 

Plan 1  Kazı alanındaki kalıntılar
Plan 1  Remains uncovered in the excavations

Res. 1  Kadıpaşa Mahallesi 167–168–169 no.’lu parseller
Fig. 1  Kadıpaşa Mahallesi, lots 167, 168 and 169
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figürin parçası ve üzerinde aşınmış durumda iki satır 
yazı bulunan heykel kaidesi ele geçmiştir (Res. 2-3).

Alanda, üzerinde tescilli geleneksel Alanya evi de bulu-
nan 439 ada 32 parselde de çalışılmıştır. Burada açılan 
sekiz sondajda 167, 168 ve 169 no.’lu parsellerde oldu-
ğu gibi yeni mekânlar ortaya çıkmıştır.  İ.S. 2-3. yy.’a 
tarihlenen Korinth sütun başlığı ve kaidesi ile birlikte 
işlenmiş sütun parçası burada ele geçen buluntular ara-
sındadır.   

Yerinde korunmasında ve sergilenmesinde fayda görülen 
mozaiklerin bu alana ilişkin bir planlama yapılıncaya 
kadar daha fazla açılmasının uygun olmayacağı düşün-
cesi ile gerekli koruma önlemleri yerinde alınmıştır.

Alan 1. derece arkeolojik sit olarak ilan edilmiştir, 
arkeolojik park olarak düzenlenmesi için planı bekle-
nilmektedir (Plan 1).

mosaic pavement covers the floor of a 3.30x4.25 m. 
room and was made from dark blue, white and orange 
tesserae. The geometric border has boomerang-like 
motifs. The second mosaic flooring, which we think 
belonged to a corridor, measures 4.40x1.50 m. and was 
made from tesserae in dark blue, white and orange. Dark 
blue and white tesserae are seen in the borders, which 
feature concentric circles and lozenges. To the southwest 
of this corridor there is another mosaic pavement, par-
tially exposed, made from dark blue, white and orange 
tesserae and decorated with lozenges and kilim designs. 
Furthermore, there are small patches of extant mosaics 
all over the trench. Other soundings contained remains 
of intersecting walls.

Small finds from the excavations in this area include 
bronze coins of the Roman, Late Roman and Byzantine 
periods, terracotta vessels, potshards, bronze scissors, 
terracotta figurine fragment, a statue base with an illegi-
ble two-line inscription of the Roman period (Figs. 2-3).

Work was also conducted in lot 32 of the same insula 
where the traditional Alanya house is situated. Eight 
soundings excavated here contained architecture as in 
lots 167-169. Among small finds from here are a 
Corinthian column capital dated to the 2nd-3rd century 
A.D. and a worked column fragment.

The mosaics need to be displayed on site; however, it is 
not convenient to leave them exposed until a plan is 
proposed and implemented; therefore, they were cov-
ered again.

The area was declared a first degree archaeological site 
in order to display it in the areas that are built up. Plans 
for an archaeological park here are awaited (Plan 1).

Res. 2-3  Kadıpaşa Mahallesi 85 no.’lu parseldeki mozaikler
Figs. 2-3  Kadıpaşa Mahallesi, mosaics uncovered in lot 85
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Dağlık Kilikya’nın batı kesimindeki sahil kenti Selinus’ta 
yer alan ve Şekerhane Köşkü adıyla bilinen yapı 2005 
yılından bu yana Alanya Müzesi ve Alman Arkeoloji 
Enstitüsü’nün ortak bir projesi dâhilinde incelenmektedir*. 
Başka yorumların yanı sıra bu anıt genellikle İ.S. 117 
yılında Selinus’ta vefat eden Roma İmparatoru Traianus 
adına inşa edildiği bilinen bir kenotaph ile ilin
tilendirilmektedir. Mimari araştırma projemizin asıl 
amacı yapının orijinal kullanımı ve görüntüsünü sap
tamaktır. Şekerhane Köşkü, portik kalıntıları ile çevrili 
geniş bir alanda konumlanır (Res. 1). Aslında Roma 
döneminde inşa edilen yapı kompleksi 13. yy. başlarında 
Selçuklular tarafından av köşküne çevrilmiştir. Ancak 
Selçukluya ait dış kabuğun içerisinde Roma İmparatorluk 
dönemine ait mimarinin büyük parçaları korunmuş 
haldedir ve yapının rekonstrüksiyonu için önemli veri 
sağlamaktadır. Kısacası, araştırmamızın şu anki duru
munda bu anıtın tetrastylos prostylos tapınak benzeri, 
Korinth düzeninde ve oldukça yüksek bir podyum 
üzerinde yükselen bir yapı olduğunu ve erişimin 
muhtemelen ön cephede, ana eksen üzerinde yer alan 
harici merdivenle sağlandığını söyleyebiliriz. Podyum, 
arkadaki güzel şekilde aydınlatılan beşik tonozlu iki  
mekâna sahiptir. Bu arka mekândan dar bir merdi   
venle cellaya erişiliyordu. Yapı, dört yönden portik
lerle çevrili büyük bir temenosun tam ortasın dan 
hafif çe kayık bir konumdadır. Kuzey portikteki tek  

* Jeofizik incelemeler Kiel Christian Albrechts Üniversitesi 
Yerbilimleri Enstitüsünden Dr. H. Stümpel ile birlikte gerçek
leştirilmiştir. Araştırmayı yapmamız için gereken finansmanı 
sağlayan F. Thyssen Vakfı’na müteşekkiriz. Çalışmamız sıra
sında bize cömert destekte bulunan Gazipaşa Belediye Baş
kanı Cem Özgenç ve Gazipaşa Belediyesine teşekkür ederiz. 
Selinus’taki 2008 yılı çalışmaları 38 Eylül tarihleri arasında 
toplam bir hafta sürmüş ve Alanya Müzesi Müdürlüğü baş
kanlığında (S. Türkmen ve G. Demir), C. Klein (Kiel Üniver
sitesi), C. Winterstein (DAI Berlin) ve öğrenci asistanlar V. 
Glomb, K. Özkap ve C. Cajar (hepsi de Kiel Üniversitesi) 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

Since 2005, the remains of the so-called Şekerhane 
Köşkü in the coastal town Selinus in western Rough 
Cilicia have been investigated within a cooperative 
project between Alanya Museum and the German 
Archaeological Institute*. Among other interpretations, 
the monument has been associated with an assumed 
cenotaph erected for Roman emperor Trajan who died in 
Selinus in A.D. 117. The main objective of our architec
tural research project is the understanding of the original 
use and appearance of the building. Şekerhane Köşkü is 
situated in a wide square that is enclosed by the remains 
of porticos (Fig. 1). The building complex originally dates 
from Roman Imperial times, but was converted into a 
hunting pavilion by the Seljuks in the early 13th cen
tury A.D. Within the Seljuk outer shell, however, large 
parts of the Imperial architecture are preserved. They 
provide substantial evidence for the reconstruction of 
the monument. In brief, our present research suggests a 
tetrastyle prostyle temple-like building of the Corinthian 
order with a remarkable high podium that was probably 
accessed by an outside stair in the major axis in front of 
the building. The podium comprised two barrel-vaulted 
rooms of which the rear one was elaborately lighted. A 
narrow staircase led from this room to the cella of the 
upper structure. The building stood slightly off-centre in 
a large temenos surrounded on all four sides by porticos. 
A single gate in the northern portico made the building 

* The geophysical survey was conducted in cooperation with 
Dr. H. Stümpel (Institute of Geosciences, Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel). We are indebted to the F. Thyssen Stif
tung for providing the funds necessary to conduct the survey. 
We would also like to thank Cem Özgenç, mayor of 
Gazipaşa, and the Gazipaşa Belediyesi for their generous 
assistance with our work. The 2008 campaign at Selinus 
lasted for one week from the 3rd to the 8th of September. The 
survey was conducted under the chairmanship of Alanya 
Museum (S. Türkmen and G. Demir), by C. Klein (Universität 
Kiel), C. Winterstein (DAI Berlin) and the student assistants V. 
Glomb, K. Özkap and C. Cajar (all Universität Kiel).

Selinus Şekerhane Köşkü’nde Jeofizik İncelemeler 2008

Geophysical Survey at Şekerhane Köşkü, 
Selinus in 2008

Seher TÜRKMEN – Claudia WINTERSTEIN
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bir kapı ile deniz kenarında dar bir alandan komplekse 
giriliyordu.

Mimari belgelemeyi ve inşa ayrıntılarına girmemizi sağ
layan birkaç sondaj kazısını 2007 yılında tamamladık. 
2008 yılı için, o zamana kadar yapılan araştırmayı 
bütünleyecek jeofizik inceleme planlandı. Araştırmanın 
bir amacı da Şekerhane Köşkü civarındaki kentsel yapı 
hakkında bilgi toplamaktı. Bu Roma İmparatorluk döne
mi yapısının özellikle doğusundaki nekropol ve batısın
daki odeon ve hamam gibi birkaç büyük yapı içeren kent 
merkezi ile olan ilintisini de değerlendirmek istiyorduk. 
Buradaki asıl soru, Şekerhane Köşkü’nün Romalı öncü
lünün kentin merkezinde mi yoksa kıyısında mı yer 
aldığı idi. Üstelik netleşmemiş kimi mimari ayrıntıları da 
jeofizik yöntemlerle incelemek gerekiyordu. Özellikle 
Şekerhane Köşkü’nün giriş cephesinde, tarımsal kulla
nım yüzünden 2007 yılında sadece küçük alanların 
kazısı şeklinde incelenebilen bir temele dikkat edilecek
ti. Bu temelin, yapının rekonstrüksiyonunda hayati 
öneme sahip harici merdivenlerin kiriş temeli olup ola
mayacağını da saptamak istiyorduk.

Jeofizik inceleme yöntemlerinden magnetometri, GPR 
(Ground Penetrating Radar) ve elektrik dirençliliği gibi 
birkaçını kullandık. Tüm bu yöntemler Selinus tepesinin 
eteği ve nehir arasındaki düz arazi için mükemmel şekil
de işe yaradı. Ölçümlerde sıkıntı yaşadığımız yerler, 
yoğun tarım nedeniyle giremediğimiz araziler oldu.

Başlangıçta Şekerhane Köşkü’nün alanında ve bitişik 
alanda magnetik incelemeler yapıldı. Selinus’un batı 
kenarındaki eski agoranın bazı kısımları da incelendi. 
Magnetometri sayesinde yüzeyin altındaki kalıntılar hak
kında genel fikir sahibi olmak için hızla veri toplanabili
yor. İki kişinin taşıyabileceği hareketli bir kızak üzerine 
altı adet Fluxgate gradiometre probu takılarak toplamda 
27.000 m2 alan incelendi (Res. 3). Ölçüm cihazı benzer 
şekilde diferansiyel GPS ile de donatılarak inceleme 

complex accessible from a narrow piece of land by the 
waterside.

In 2007, we completed work on the architectural docu
mentation and on several soundings, which had been 
carried out in order to gain further insight into construc
tion details. For 2008, a geophysical survey was intended 
to complement the research so far conducted. One aim 
of the survey was prospecting the town’s urban structure 
in the vicinity of Şekerhane Köşkü. Of particular interest 
for the interpretation of the Imperial-era monument is its 
connection to the nearby eastward necropolis and to the 
westward town centre, which was equipped with several 
large buildings such as an odeon and a bath house. The 
question was whether the Roman predecessor of 
Şekerhane Köşkü had been located in the urban centre 
or rather at the town’s periphery. Moreover, a goal of the 
geophysical survey was to further explore unclear archi
tectural details. Particular attention was to be paid to a 
foundation at the entrance front of Şekerhane Köşkü, 
which had been excavated in 2007 only in small parts 
due to the agricultural utilisation of the area. We wanted 
to clarify whether it can possibly be identified as a foun
dation for the stringers of an outside stair, an architec
tural element of vital importance for the reconstruction 
of the building.

We utilized a variety of geophysical survey techniques: 
magnetometry, ground-penetrating radar (GPR) and 
electrical resistivity (Fig. 2). All techniques proved to be 
ideally suited to the flat area of the town between the 
foot of Selinus hill and the river. The measurements were 
only partially restricted by intense agricultural utilization, 
which prohibited access to some parts of Selinus.

At first, magnetic prospecting was conducted on the 
square of Şekerhane Köşkü and the adjoining areas. 
Some parts of the former agora at the western edge of 
Selinus were also surveyed. Magnetometry enables fast 

Res. 1  Selinus tepesinden Şekerhane Köşkü ve civarına, kuzeye 
doğru bakış
Fig. 1  Northward view from Selinus hill to Şekerhane Köşkü and 
its surroundings

Res. 2  Şekerhane Köşkü’nün giriş cephesinde yapılacak jeofizik 
incelemeler için çok elektrotlu düzeneğin hazırlanması
Fig. 2  Preparation of multielectrode array for the geoelectric 
survey at the entrance front of Şekerhane Köşkü



177

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

sonuçlarının yeryüzü referansları da elde edildi. Böylece, 
sonuçlar daha önceki sezonlarda elde edilen mimari ve 
topografik haritalamaların üzerine işlenebilecektir. 
Birleştirilmiş plan (Res. 4) magnetik anomalilerin yorum
lanmasını kolaylaştırıyor ve Selinus’un yerleşim vaziyeti
ni ortaya çıkarıyor.

Şekerhane Köşkü’nün doğusunda, odeon ve hamam 
kalıntılarının yakınında önemli magnetik anomaliler 
saptandı. Bu alanda, kesinlikle kent merkezini oluşturan 
büyük ölçekli yapıların yoğunlaştığı görülüyor. Kuzey 
kesimde anomaliler bu noktada yönünü kuzeye çeviren 

data acquisition in order to get a general idea of the 
subsurface remains. In total approximately 27000 sq. m. 
were surveyed with six Fluxgate gradiometer probes 
mounted on a movable rack that can be carried by two 
people (Fig. 3). The measurement device is likewise 
equipped with differential GPS and therefore allows geo-
referencing of the prospection results. Thus, the results 
can be superimposed with the architectural and topo
graphic mappings of the previous campaigns. The inte
grated plan (Fig. 4) facilitates the interpretation of the 
magnetic anomalies and specifies the layout of Selinus.

Prominent magnetic anomalies were found to the west 
of Şekerhane Köşkü in the vicinity of the remains of the 
odeon and the bathhouse. This area reveals a dense con
centration of large-scale structures that certainly formed 
part of the public centre of the town. In the northern 
area, anomalies indicate the position of former posts of 
the aqueduct that at this point changed its direction 
northbound. The parallel anomalies to the north of the 
odeon suggest a colonnaded street with a row of rooms 
at its northern side. The situation to the east of Şekerhane 
Köşkü appears to be completely different. The area is 
almost devoid of any anomalies indicative of architec
tural features; only at the foot of Selinus hill some indis
tinct structures can be seen. The sporadic point-shaped 
anomalies in all parts of the magnetogram presumably 
derive from metallic vestiges of simple greenhouses that 
were constructed all over Selinus until recently.

Res. 3  Altı adet Fluxgate gradiometre problu ve diferansiyel GPS 
antenli magnetik araştırma kızağı
Fig. 3  Magnetic survey rack with six Fluxgate gradiometer probes 
and differential GPS antenna

Res. 4 
Selinus’un 
düz arazisinde 
korunmuş eski 
mimari yapılar 
ve Şekerhane 
Köşkü’nün 
kuzeyinde bir GPR 
zaman dilimi üst 
üste bindirilmiş 
magnetogram
Fig. 4  
Magnetogram 
superimposed 
with the 
preserved ancient 
architectural 
structures in the 
flat part of Selinus 
and with a GPR 
time slice north of 
Şekerhane Köşkü
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su kemerinin ayak yerlerini işaret ediyor. Odeonun kuze
yindeki paralel anomaliler ise kuzey tarafında bir dizi 
mekân bulunan bir stoayı akla getiriyor. Şekerhane 
Köşkü’nün doğusunda ise durum tamamen farklıdır. Bu 
kesimde herhangi bir mimari özelliğe işaret eden ano
malilere rastlanmaz; yalnızca Selinus tepesinin eteğinde 
bazı belirsiz yapılar seçilebilir. Magnetogramın her 
yerinde dağınık şekilde görülen sivri anomaliler ise yakın 
zamana kadar Selinus’un her tarafını kaplayan seralara 
ait madeni kalıntılardan kaynaklanıyor olmalıdır.

Magnetik incelemelere göre Şekerhane Köşkü’nün Roma 
İmparatorluk dönemi öncülü kent merkezinin doğu ucun
da yer alıyordu. Selinus’un kentsel yapısı dâhilinde bu 
anıt yoğun yapılaşmış kent merkezi ile bitişik açık alanla
rın yer aldığı nekropol arasında bağlantıyı kuruyordu.

Göze çarpan bazı magnetik anomaliler GPR ve elektrik 
dirençliliği yöntemleriyle daha ayrıntılı incelendi. Bu 
incelemeler için iki ayrı GPR anteni (200 ve 400 MHz) 
ve çoklu elektrot düzeneği kullanıldı. GPR ve elektrik 
dirençliliği yöntemleriyle toplamda 2.500 m2 alan ince
lendi. Jeofizik incelemeler sayesinde 2007 yılındaki 
sondajlarda yapılan gözlemler doğrulandı ve genişletil
di. Örneğin, çok geniş doğu portiğin ortasında ikinci bir 
sütun sırası olduğunu, burada bir dizi odayı bölen bir 
duvar bulunmadığı artık kesinleşmiştir. Diğer yanda, 
sondajlardan elde edilen bilgiler de jeofizik incelemede
ki anomalileri ve incelenen yapıları yorumlamakta 
büyük yarar sağladı.

Şekerhane Köşkü’nün giriş cephesindeki incelemeler 
özellikle önemliydi. 2007 yılında kısmen açığa çıkartı
lan temellerin aslında çok daha büyük olduğu anlaşıldı 
(Res. 5). Vaziyet ve ebatlar İmparatorluk dönemi anıtının 
önünde harici merdivenlerin varlığına işaret etmektedir. 
Üstelik yapının orta ekseni üzerinde saptanan bugüne 
kadar bilinmeyen masif bir yapı da sunak veya benzeri 
bir konstrüksiyon olarak yorumlanabilir. Özetleyecek 
olursak 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz jeofizik incele
meler antik Selinus kenti hakkında ve bugün Şekerhane 
Köşkü olarak bilinen yapı hakkındaki bilgilerimize 
büyük katkılarda bulunmuştur.

The magnetic survey has shown that the Imperial-era 
predecessor of Şekerhane Köşkü was built at the eastern 
edge of the town centre. Within the urban structure of 
Selinus this monument served as a link between the 
densely developed town centre and the necropolis with 
the adjoining open spaces.

Some striking magnetic anomalies were further investi
gated with GPR and electrical resistivity measurements. 
Two different GPR antennas (200 and 400 MHz) and a 
multielectrode array were used for these surveys. 
Altogether, an area of about 2500 sq. m. was prospected 
with GPR and electrical resistivity. Through the geophysi
cal survey some observations that had been made during 
the soundings in 2007 could be verified and expanded. 
For instance, we could definitively confirm that the very 
wide eastern portico had a second row of columns in its 
centre and not a wall separating a row of rooms. On the 
other hand, the observations from the soundings signifi
cantly helped to interpret the anomalies and structures 
prospected during the geophysical survey.

The investigations at the entrance front of Şekerhane 
Köşkü were of particular importance. They showed that 
the foundations partly excavated in 2007 were in fact 
much larger (Fig. 5). Their layout and size strongly sug
gest the existence of an outside stair in front of the 
Imperial-era building. Furthermore, a farther, hitherto 
unknown, massive structure in the centre axis of the 
building can presumably be interpreted as the founda
tion of an altar or a similar construction. In sum, our 
geophysical survey of 2008 contributed considerably to 
the knowledge of ancient Selinus and the monument 
that today is known as Şekerhane Köşkü.

Res. 5  Şekerhane Köşkü’nün giriş cephesindeki 
incelemelerden GPR zaman dilimi

Fig. 5  GPR time slice from the survey at the 
entrance front of Şekerhane Köşkü
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Antalya İli, Kemer İlçesi, Beldibi Beldesi, Çifteçeşmeler 
Mah. Çomaklar mevkiinde 495 numaralı orman parseli 
içerisinde, kaçak kazılar sonucu ortaya çıkan mezarlık 
alanında 22.10.2008 tarihinde başlatılan kurtarma kazısı 
03.11.2008 tarihinde son bulmuştur. Antalya Müze 
Müdürlüğü başkanlığında sürdürülen çalışmalar arkeolog 
F. Büyükyörük ve M. Samur tarafından gerçekleştirildi. 

Kazı alanı Kemer-Antalya karayolu üzerinden Beldibi 
beldesi bitiminde, Göynük Çayı’nın kuzey kıyısından 
batıya ayrılan kanyon yolunun 1.25. km.’sinden kuzeye 
ayrılan ve 1970’li yıllarda açılmış olduğu bilinen tarla 
yolu üzerindedir. Büyük bir olasılıkla mezarlar, bu yolun 
açılması sırasında tahrip edilmiş olmalıdır (Har. 1). 

Kazı Çalışmaları

Çalışmalara 1 no.’lu mezarın üst ve çevresindeki topra-
ğın alınmasıyla başlanmıştır. Yol yüzeyinden yaklaşık 
2 m. yükseklikteki kesitin yarım metresi son yıllarda yol 

Salvage excavation initiated on October 22, 2008, at the 
necropolis in forestry lot 495 in Çomaklar mevkii of 
Çifteçeşmeler Mahallesi in Beldibi Beldesi of Kemer, 
Antalya, lasted until November 3rd. The site was exposed 
during illegal excavations. The salvage excavation was 
conducted by F. Büyükyörük and M. Samur under the 
direction of Antalya Museum Directorate.

The excavation site is located on a dirt road leading to 
fields that is known to have been opened in the 1970s, 
which turns north at the 1.25 km. of the canyon road 
that branches off westward from the Kemer–Antalya 
highway on the north bank of Göynük Çayı, past Beldibi. 
The tombs were probably destroyed during the opening 
of this field road (Map 1).

Excavations

Work started with the removal of the earth covering 
tomb 1. The profile rises about 2 m. above the road level 
and the top 0.50 m. thick layer is a recent filling that 
formed during the road widening; the level just beneath 
it, easily seen in the profile, was considered as the upper 
level. The excavations are evaluated under three head-
ings as the first group of tombs (nrs. 1 to 4), second 
group of tombs (nrs. 5 to 7) and the chapel.

First Group of Tombs

The trench containing this group of tombs reached 
2.20x3.00 m. To the south of Tomb 1 were the other 
three tombs situated in crisscross fashion (Fig. 1, Dwg. 
1). Tomb 1 was at the deepest level with an earth filling 
of 50 cm. thickness over it, while tomb 2 had 20 cm., 
tomb 3 had 30 cm., and tomb 4 had 40 cm. of earth 
filling over them. They are found on the slope, about 
80 cm. above the road level. The tombs extend in the 
east-west direction and their sides were formed by slate 

Beldibi Şapel ve Mezarlık Alanı Kurtarma Kazısı 2008

Salvage Excavations at the Chapel and Necropolis in 
Beldibi in 2008

Ferhan BÜYÜKYÖRÜK – Mustafa SAMUR

Har. 1 / Map 1
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genişletme çalışmaları sırasında oluşmuş yeni dolgu top-
raktır ve bu dolgunun altında profilden rahatlıkla izlene-
bilen düzey, üst sınır olarak kabul edilmiştir. Kazı çalış-
maları 1-4 no.’lu mezarların bulunduğu 1. grup mezar-
lar, 5-7 no.’lu mezarların bulunduğu 2. grup mezarlar ve 
şapel olmak üzere üç bölüm halinde değerlendirilmiştir.

1. Grup Mezarlar

1 no.’lu mezar ve güneye doğru iç içe geçmiş bir durum-
da ortaya çıkarılan 2-4 no.’lu mezarlar ile açma 2.20x3 
m. boyutlarına ulaşmıştır (Res. 1, Çiz. 1). 1 no.’lu mezar 
üzerindeki 50 cm.’lik dolgu ile en derinde yer alırken, 2 
no.’lu mezarın üzerinde 20 cm., 3 no.’lu mezarın üzerin-
de 30 cm. ve 4 no.’lu mezarın üzerinde 40 cm.’lik dolgu 
toprak vardır. Yol seviyesinden yaklaşık 80 cm. yüksekte 
yamaç üzerinde yer almaktadırlar. Batı-doğu doğrultusun-
daki mezarların yan duvarları dikey konumda yerleştirilen 
değişik boyutlardaki kayrak taşları ile oluşturulmuştur. Baş 
ve ayak kısmı düzgünce birer taş ile sınırlandırıldıktan 
sonra üzerleri yatay olarak sıralanan taşlarla örtülmüştür. 
1 ve 4 no.’lu mezarların derinliği 30 cm., 2 ve 3 no.’lu 
mezarların derinliği 20 cm.’dir. Mezarların boyu, içten 
gömü için kullanılan alan olarak, 1.60 ile 1.75 m. arasın-
da değişirken, genişlikleri ortalama 30-40 cm. arasında-
dır. Mezarların hem içinde, hem kapak taşlarının üzerin-
de ve çevresinde dağınık halde pek çok kemik bulunması 
birden fazla gömü yapıldığını göstermektedir.

1 no.’lu mezardaki iskelet, yol yapımı sırasında yok 
edilen ayak kısmı dışında tümüyle yerli yerinde 
izlenebilen tek örnektir. Mezarın yan taşları kısmen 
bozuk olup, kapak taşları ayak ucuna gelen dışında 
özgün yerindedir.

2 no.’lu mezar, 1 no.’lu mezarın güney batısında ve bir 
üst seviyededir. 3 no.’lu mezarın kapak taşları bu mezara 
doğru kaymıştır. Mezarın batı ucundaki kafatasının 
yakınlarında çok sayıda istiflenmiş kol-bacak kemikleri 
bulunmuştur.

pieces of various sizes placed vertically. The head and 
foot sections were bordered well with a stone and then 
covered horizontally with stones. Tombs 1 and 4 had a 
depth of 40 cm. while tombs 2 and 3 had a depth of 20 
cm. The interior of the burial spaces of the tombs varies 
from 1.60 to 1.75 m. long and 30 to 40 cm. wide. Many 
bones lie scattered about inside and on top of and 
around the lidstones, which shows that the tombs were 
used for multiple burials.

Tomb 1’s skeleton was intact other than its feet which 
were destroyed during road construction and it was the 
only one found whole and in situ. The side slabs of this 
tomb are partially damaged and the lidstones were in 
their original places except the one at the foot.

Tomb 2 was located southwest of and one level above 
tomb 1. The lidstones of tomb 3 had slid toward this one. 
Near the skull at the west end of the tomb were numer-
ous arm and leg bones piled up.

Tomb 3 was located to the south of tomb 2 and there 
was one level difference of 10 cm. between them. Tomb 
3 was at a lower level than tomb 2. Apart from the lid-
stones at the foot, three others were found in their plac-
es. The other ends of the lidstones, which had slid toward 
tomb 2, had caved inside the tomb. One lidstone of 
tomb 4 extends toward this tomb. Together with numer-
ous bones in a mixed state, three skulls were found – one 
at the west end and the other two at about the middle.

Tomb 4 was located to the south of tomb 3 and shared 
one side wall with it. This tomb was at a lower level than 
tomb 3. Only the lidstones at the head and foot were 
found in place. Two skulls were found at the foot and 
two at the head area and numerous other bones 
scattered about (Fig. 2).

Res. 1  1. Grup mezarlar kazı sonrası
Fig. 1  First group of tombs after the excavations

Çiz. / Dwg. 1
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3 no.’lu mezar 2 no.’lu mezarın güneyindedir ve arala-
rında 10 cm.’lik bir kot farkı vardır. 3 no.’lu 2 no.’ludan 
bir alt seviyededir. Kapak taşlarının ayak ucundakiler 
dışında üç adedi yerinde bulunmuştur. 2 no.’lu mezara 
kaymış olan kapak taşlarının diğer uçları mezarın içine 
göçmüş durumdadır. 4 no.’lu mezarın kapak taşlarından 
biri bu mezara doğru uzanmaktadır. Karışık bir durumda 
pek çok kemik ile beraber, biri batı uçta, diğer ikisi orta 
kesimde olmak üzere üç kafatası bulunmuştur.

4 no.’lu mezar 3 no.’lu mezarın güneyinde olup, yan 
duvarları ortaktır. 3 no.’ludan bir alt kotta yer almaktadır. 
Kapak taşlarından sadece baş ve gövde kısmındakiler 
yerinde bulunmuştur. Baş kısmında ve ayak kısmında iki 
adet olmak üzere 4 kafatası ve dağınık halde pek çok 
kemik vardır (Res. 2).

2. Grup Mezarlar

1. grup mezarların 4 m. kuzeyinde yer almaktadır 
(Res. 3). Bu grupta kazı çalışmalarına kesitten iç kısmı 
görülebilen, ortadaki 6 no.’lu mezar ile başlanmıştır. 
Güneyinde yer alan 5 no.’lu mezarla arasındaki mesafe 
90 cm., kuzeyindeki 7 no.’lu mezar ile 110 cm. olup, 
açma 4x2 m. boyutlarındadır (Res. 4, Çiz. 2). Her üç 
mezarın üzerinde de 50 cm.’lik bir dolgu vardır. Yol sevi-
yesinden yaklaşık 80 cm. yüksekte, yamaç üzerine sıra-
lanmışlardır. Mezarların derinlikleri 25-30 cm. arasında 
değişmektedir. İç genişlikleri 30-40 cm. arasında değişir-
ken, uzunluğu konusunda yol boyunca yapılan tahribat 
nedeniyle kesin sonuçlara ulaşabilmek zordur. 6 no.’lu 
mezarın 1.30 m.’lik kısmı korunabilmiştir. 5 no.’lu mezar 
1.60 m., 7 no.’lu mezar 1.70 m. boyundadır. 

6 no.’lu mezarın üst kısmında dağınık bir halde insan 
iskeletine ait kemikler ile bronz halka şeklinde bir küpe 
bulunmuştur. Mezarlara ilişkin ele geçen tek buluntu da 
bu küpedir. Mezarın kısmen bozulmuş kapak taşları alı-
nınca dağınık bir durumda kemikler ortaya çıkmıştır. Bu 

Second Group of Tombs

This group was located 4 m. north of the first group (Fig. 
3). Excavation of this group was initiated at tomb 6, in 
the middle, whose interior could be seen in the profile. 
It was 90 cm. away from tomb 5 located to its south and 
110 cm. away from tomb 7 located to its north. The 
trench measured 4.00x2.00 m. (Fig. 4, Dwg. 2). All three 
tombs had earth filling of 50 cm. on top of them. They 
were placed on the slope about 80 cm. above the road 
level. The depths of the tombs were about 25-30 cm. 
Their interior widths were about 30-40 cm. but their 
lengths could not be ascertained due to damage along 
the roadside. Only one section of 1.30 m. length was 
preserved from tomb 6. Tomb 5 survived 1.60 m. long 
and tomb 7 survived 1.70 m. long.

Tomb 6 contained human skeletal bones scattered in its 
top part and a bronze earring in loop shape. This earring 
is the only small find from these tombs. When the par-
tially damaged lidstones were removed, the disturbed 
bones were exposed. No skull was found in it and the 
east part of this tomb was damaged during road con-
struction.

Tomb 5 to the south of tomb 6 had four of its lidstones 
in their places; however, the vertical slab bordering the 
foot end and the last lidstone covering the feet were not 
found. When the lidstones were removed eight skulls 
and numerous leg and arm bones were uncovered 
(Fig. 5).

It was thought that the slab seen 1.10 m. north of tomb 
6 in the profile could be the slab bordering the foot end, 
so the excavation was extended northward. Tomb 7 was 
the only tomb exposed that was whole with its four lid-
stones and the vertical slabs bordering its head and foot 
ends intact. The skull of the skeleton was found in the 
middle, broken and piled up.

Res. 2  4 no.’lu mezar
Fig. 2  Tomb 4

Res. 3  2. Grup mezarlar
Fig. 3  Second group of tombs

Res. 4  Kazının son durumu
Fig. 4  Final state of the excavation
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mezara ait kafatası ele geçmemiştir. Mezarın doğusu yol 
yapımı sırasında tahrip olmuştur. 

Güneyindeki 5 no.’lu mezarın üzerini örten kapak taşla-
rından dört adedi yerinde düzgün bir durumda bulun-
muştur. Fakat ayak ucunu sınırlayan dikey taş ile üzerini 
örten son kapak taşı yerinde bulunamamıştır. Kapak taş-
ları alındığı zaman dağınık bir durumda 8 adet kafatası 
ile çok sayıda kol bacak kemikleri olduğu görülmüştür 
(Res. 5).

6 no.’lu mezarın 1.10 m. kuzeyinde kesitten görülen 
taşın, mezarlarda ayak ucunu sınırlayan taş olabileceği 
düşünülerek kazı alanı kuzeye doğru genişletilmiştir. 7 
no.’lu mezar olarak adlandırdığımız bu mezar üzerini 
örten 4 adet kapak taşı, baş ve ayak uçlarını sınırlayan 
dikey taşlar ile tümüyle görebildiğimiz tek mezardır. 
İskeletin kafatası mezarın ortasında kırık ve parçaları 
toplanmış bir durumda bulunmuştur.

Mezarların tümü kolayca işlenebilen anakaya üzerine, 
değişik boyutlardaki taşların yan yana dizilmesi ile oluş-
turulan basit mezarlardır. Bozulmadan ele geçen kimi 
örneklere dayanarak baş ve ayak kısımları ile üzerlerinin 
kısmen düzgün yassı büyük taşlarla kapatılmış olduğu 
söylenebilir (Res. 6). Hepsi batı-doğu doğrultusundadır. 
Tek kişilik mezarlarda birden fazla iskelete ve kafatasına 
rastlanması, bizi aynı mezarın tekrar tekrar kullanıldığı 
sonucuna götürmektedir. Ayrıca mezarlarda alışılagelen 
ölü hediyeleri bu mezarların hiç birinde ele geçmemiştir. 
Bu da mezarları tarihlendirmeyi güçleştirmektedir. 

Şapel

Söz konusu mezarların bulunduğu yükseltinin üzerindeki 
tepede yeni bir yapı görülmekte idi. Yapının doğusuna 
yığılmış moloz taşların temizliği sırasında bu kısmın, bir 
şapelin apsisi olduğu anlaşılmıştır. Yapının kuzeydoğu 
köşesinde, şapelin üzerine oturduğunu düşündüğümüz 
podyuma ait 3 taş tesbit edilmiştir. Podyumun yer yer 

All of these tombs were simple graves built by placing 
side by side slabs of various sizes directly on easily work-
able bedrock. Based on some well-preserved examples, 
it can be said that the head and foot ends and their tops 
were covered with partially smoothed large flat slabs 
(Fig. 6). They were all placed in the east-west direction. 
Finding numerous skeletons and skulls placed in a grave 
meant for a single person suggests that the same tomb 
was used again and again. None of the customary burial 
gifts were found in them; therefore, it is very difficult to 
date these burials.

Chapel

On the hill rising above the burial site of these tombs 
were the remains of a newer building. When the rubble 
piled on the east side was removed it was seen that this 
was a chapel apse. In the northeast corner were three 
stones probably belonging to the podium on which this 
chapel stood. It is thought that this podium was built by 
leveling the ground in places and making use of the 
bedrock in other places. The southwest corner can be 
followed in the foundation of the courtyard of the chapel.

The rectangular chapel extends in the east-west direction. 
It is 7.10 m. long and 4.60 m. wide at the west but slight-
ly widens toward east reaching 4.70 m. The 4.15-meter-
deep forecourt has a width of 4.50 m. at the west side and 
reaches 4.60 m. at the east side. The wall thickness varies 
from 60 to 80 cm. The doorway between the two areas is 
95 cm. wide. Two piers for supporting an arch were 
uncovered 1.40 m. west of the apse; and this shows that 
the superstructure was an arched vault (Dwg. 3).

Traces of plaster were found on the apse and walls. 
Traces of red paint are seen on the east side of the north 

Çiz. / Dwg. 2

Res. 5  5 no.’lu mezar
Fig. 5  Tomb 5 

Res. 6  Kapak taşları
Fig. 6  Lidstones



183

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

arazi düzeltilerek, bazı yerlerde anakaya kullanılarak 
yapıldığı düşünülmektedir. Güneybatı köşesi şapelin ön 
avlusunun temellerinde izlenebilmektedir. 

Batı-doğu doğrultusuna uzanan dikdörtgen planlı şapelin 
uzunluğu 7.10 m. iken, genişliği batıda 4.6 m. doğuya 
doğru hafifçe genişleyerek 4.7 m.’ye ulaşmaktadır. Ön 
avlusunun uzunluğu 4.15 m., genişliği batıda 4.5, doğuda 
4.6 m.’dir. Duvar kalınlığı 60-80 cm. arasında değişmek-
tedir. İki mekân arasındaki kapı açıklığı 95 cm.’dir. Apsisin 
1.40 m. batısında iç mekânda duvara bitişik olarak karşı-
lıklı kemer ayakları ortaya çıkarılmıştır. Bu da üst örtünün 
kemerli tonoz örtü olduğunu kanıtlamaktadır (Çiz. 3). 

Apsis kısmında ve duvarlarda yer yer sıva izlerine rastlan-
mıştır. Kuzeydeki kemer ayağının doğusunda kırmızı 
boya kalıntısı görülmektedir. Şapelin tabanını görebilmek 
amacıyla apsisin doğusundaki iç mekânda yapılan son-
dajda (Res. 7). Kireç, toprak ve seramik parçaları ile sert-
leştirilen tabanın bazı kısımlarında kare veya dairesel 
formlu pişmiş toprak döşeme tuğlaları görülmüştür. 
Apsisin kuzeydoğusunda bronz bir kaba ait sepet kulp 
bulunmuştur. 

Kazı alanının yaklaşık 1 km. kuzeydoğusundaki Rez 
Burnu tepesi üzerinde, Klasik ve Hellenistik dönemlerde 
iskan edilmiş, Roma Çağı’nda önemini yitirmiş olan 
Thebe antik kenti yer almaktadır.

Beldibi şapeli, Antalya, Demre’deki Beymelek Lagünü’-
nün batı kıyısında yer alan şapel ile yön, plan, kullanılan 
malzeme, duvar tekniği açısından büyük benzerlikler 
göstermektedir. Bizans dönemine tarihlendirilebilir. 
Mezarlar da yine Bizans Dönemi’ne ait olmalıdır.

arch-pier. A sounding was dug in the apse to find the 
floor of the chapel (Fig. 7). The ground was hardened 
with lime, earth and potshards, and at some places were 
circular or square terracotta floor plaques. A basket-
handle of bronze was found in the northeast of the apse.

On Rez Burnu Tepesi about 1 km. northeast of this exca-
vation site is the ancient city of Thebe, which was inhab-
ited in the Classical and Hellenistic periods but declined 
in the Roman period.

The chapel at Beldibi closely resembles that on the west 
coast of Beymelek Lagoon in Demre, Antalya, with 
respect to direction, plan, materials and masonry. Both 
the chapel and the tombs may be dated to the Byzantine 
period.

Res. 7  Şapel, kazı sonrası
Fig. 7  Chapel following the excavations

Çiz. 3 / Dwg. 3
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Burdur İli, Bucak İlçesi, Susuz Köyü sınırları içerisinde 
bulunan Susuz Han ile ilgili olarak Antalya Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı karar 
doğrultusunda, restitüsyon önerisinde ana yapıya ait 
gösterilen açık avluya ilişkin daha fazla veri elde edilme-
si amacıyla Burdur Müze Müdürlüğü denetiminde bir 
kazı yapılmıştır.*

Yapı Hakkında Genel Bilgi

Han, Burdur-Antalya kara yolu üzerinde, Bucak İlçesi’ne 
10 km. uzaklıktaki Susuz Köyü’nde yer almaktadır. 
Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev 
dönemine (1237-1246) tarihlenen yapının sadece kapalı 
kısmı günümüze sağlam olarak ulaşmıştır (Res. 1). Kapalı 
kısmın batı cephesi üzerinde kalan duvar dişleri ve 
tonoz izlerinden, kuzey kanadı revak, güney kanadı 
kapalı mekânlardan oluşan bir avlu tasarlandığı anlaşıl-
maktadır. Bazı araştırmacılara göre avlu inşa edilmiş ve 
yıkılmış, bazılarına göre ise tamamlanamamıştır. Hanın 
kapalı kısmı, doğu-batı yönlü bir orta sahın ve bu sahnı 
dik kesen 5 enine sahından oluşmaktadır. Orta sahın 
tonozunun ortasında, geçişleri pandantiflerle sağlanmış 
bir kubbe yer almaktadır. Kubbe, dıştan çokgen şekilli ve 
dilimli bir külahla kapatılmıştır. Orta sahnın iki yanında 
kalan sahınlarda, sekiler bulunmaktadır. Beden duvarla-
rı, daire ve çokgen kesitli payandalarla desteklenmiştir.

Kapalı kısmın batısında kalan ve avlunun bulunması 
gereken bölüm, bilemediğimiz bir tarihte köy mezarlığı-
na dahil edilmiştir (Res. 2). Kapalı kısmın önünde dar bir 

* Kazı, Burdur Müze Müdürü H. A. Ekinci’nin başkanlığında, 
Müze Araştırmacısı O. G. Ergin, Ege Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ş. Çakmak, Sanat Tarihçi T. Yongacı’nın 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

An excavation was conducted at the Susuz Han under 
the supervision of Burdur Museum Directorate with the 
decision of the Antalya Regional Board of Cultural and 
Natural Heritage in order to obtain more data regarding 
the open courtyard that is shown as part of the caravan-
serai in the restitution proposal*.

General information about the monument

This han is located on the Burdur-Antalya highway, in the 
Susuz Köyü 10 km. from Bucak İlçesi. Dated to the reign 
of Anatolian Seljuq Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev II 
(1237-46) only the covered section of the building has 
survived (Fig. 1). Projecting remains of walls and vaults 
on the west wall of the covered section suggest that the 
courtyard was designed with a portico on the north and 
covered rooms on the south. Some scholars claim that 
the courtyard was built and completed while some oth-
ers claim that it could not be complete. The covered 
section features a main aisle in the east-west direction 
intersected perpendicularly by five lateral aisles. In the 
middle of the vault of the main aisle rises a dome over 
pendentives. The dome is covered with a polygonal and 
sliced cone on the outside. The aisles adjoining the main 
aisle had benches. The body walls were reinforced with 
round and polygonal buttresses.

The area to the west of the covered section, where the 
courtyard is expected to be, was incorporated into the 
village cemetery at an unknown date (Fig. 2). Leaving a 
narrow path by the covered section, the cemetery was 

* The excavation was carried out under the direction of H. A. 
Ekinci, the director of Burdur Museum. The campaign was 
attended by the museum curator O. G. Ergin, Asst. Prof. Dr. 
Ş. Çakmak of Ege University and art historian T. Yongacı.

Susuz Han 2008 Yılı Kazı Çalışmaları

Excavations at Susuz Han in 2008
H. Ali EKİNCİ – O. Gürer ERGİN – Şakir ÇAKMAK
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yol bırakılarak, mezarlık briket duvarlarla sınırlandırıl-
mıştır. 1991 yılında, yapının restorasyonuna yönelik 
ihale kapsamında yapının önünden geçen asfalt yol iş 
makineleriyle kazılmış ve avlu temellerine ait bazı blok-
lar ortaya çıkarılmış; yapının kapalı kısmında da gelişi-
güzel işler yapılmıştı. Bilimsel dayanağı olmadığı için 
önemli tahribatın yaşandığı bu süreç sonrasında restoras-
yon uygulaması tamamlanamadan çalışmalar sona 
ermişti. 

Kazı Çalışmaları

Susuz Han’da yarım kalan restorasyon, yörede faaliyet 
gösteren bir sponsorun devreye girmesiyle tekrar canlan-
mış, rölöve ve restorasyon projesi ve denetimi Selçuk 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç.
Dr. İ. Bakır tarafından üstlenilmiştir. 

Avluya ilişkin verilerin ortaya çıkartılması amacıyla yürü-
tülen kazı çalışmaları 28.07.2008-31.10.2008 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Bitki temizliğinin ardından, 
45x40 m boyutlarındaki alan, 5x5 m.’lik gridlere ayrıl-
mıştır. Mezarlıkla yapının kapalı kısmı arasındaki briket 
duvarlar kaldırılmıştır (Res. 3). Kapalı kısmın batı cephe-
sinin iki köşesinde bulunan avluya ait duvar dişleri ve 
tonoz izleri ile 1991 yılında iş makineleriyle gerçekleşti-
rilen hafriyat işlemi sırasında açığa çıkan temel kalıntıla-
rı nedeniyle kazıya bu kesimdeki açmalardan başlanmış, 
mevcut temel kalıntılarının kotu baz alınarak doğudan 
batıya doğru sürdürülmüştür. Bu kottan hareketle tüm 
alan, ortalama 60 cm. kazılmıştır (Res. 3-4). 

Kazı çalışmaları sonunda, avlunun kapalı mekânlarının 
tasarlandığı güney kesimdeki temel düzenlemesinin, 
doğuya doğru bir miktar daha devam ettirilerek yarım 

bordered with a wall of briquettes. In 1991, within the 
frame of tender for the restoration of the monument, an 
asphalt road passing next to it was dug by heavy machin-
ery and some blocks belonging to the foundations of the 
courtyard were exposed; in the covered section some 
haphazard work was also done. This process lacking 
scientific ground caused great damage to the monument 
and the restoration was abandoned.

Excavations

The abandoned restoration was revived by a sponsor 
active in the region and the relevé and restoration 
project was undertaken by Asst. Prof. Dr. İ. Bakır of the 
Selçuk University Department of Architecture.

Excavations to reveal details of the courtyard lasted from 
July 28 to October 31, 2008. Following the clearing of 
vegetation, an area of 45x40 m. was gridded every 5 m. 
The briquette wall separating the cemetery was removed 
(Fig. 3). Excavations were first initiated at the projecting 
wall remains at the corners of the west façade and in the 
area excavated by heavy machinery in 1991; the level of 
extant foundations was taken as reference and excava-
tions proceeded from east to west. The entire area was 
excavated on average about 60 cm. down from the refer-
ence level (Figs. 3-4).

At the end of the excavations it was seen that the founda-
tions of the south part of the courtyard where covered 
rooms were foreseen had extended a bit westward and 
then had been abandoned (trenches A7, A8, B7, B8 and 
D7). The foundations were laid by building a platform of 
rubble beneath the courtyard floor and then placing 
roughly carved marble blocks on it. On the north side of 

Res. 1  Susuz Han. Avlunun güneyden görünüşü (kazı öncesi)
Fig. 1  Susuz Han. View of the courtyard from the south before the 
onset of excavations 

Res. 2  Kapalı kısmın güneybatı köşesi (kazı öncesi)
Fig. 2  Southwest corner of the covered section before the 
onset of excavations 
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bırakıldığı görülmüştür (A7-A8-B7-B8 ve D7 açmaları). 
Bu düzenlemenin, avlu zemininin altına önce moloz 
taşlardan bir platform oluşturulması, bunun üzerine de 
kabaca yontulmuş blok mermerlerin yerleştirilmesi sure-
tiyle gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Avlunun revak olarak 
tasarlanan kuzey kesiminde ise, 1991 yılında ortaya 
çıkarılan temeller dışında mimari kalıntıya rastlanma-
mıştır. Dolayısıyla bu kesimdeki düzenlemenin, güney-
deki temel düzenlemesine oranla daha da yarım kaldığı 
anlaşılmıştır.

Kazı alanının çeşitli kesimlerinde, özgün yerinde olma-
yan çok sayıda mimari blok bulunmuş ve hiçbiri yerin-
den kaldırılmamıştır. Alanın güneybatı kesiminde, E6-F6-
E7-E8-F7-F8 açmalarında 9.20x5.50 m. boyutlarında bir 
alanın mimari bloklarla düzensiz olarak çevrildiği görül-
müştür. İşlevi hakkında kesin bir hüküm yürütemediği-
miz ve oldukça yakın tarihli gibi görünen bu düzenleme, 
olasılıkla bir mezar parselini sınırlıyordu. Benzer bir 
düzenlemeye alanın kuzeybatı kesiminde G1 ve H1 
açmalarında da rastlanmıştır. 4 adet mimari bloğun yan 
yana dizilmesiyle oluşturulan düzenleme, diğeri gibi 
mezar parseli ile ilgili olmalıdır. 

Kazı çalışmaları, avlunun tamamlanıp tamamlanamadığı 
konusundaki tartışmalara da açıklık kazandırmıştır. 
Kapalı kısmı büyük bir özenle inşa edilen handa, avlu-
nun temel düzenlemesine başlandığı, ancak tamamlana-
madığı ortaya çıkmıştır. Yarım bırakılan temel düzenle-
mesinin yanı sıra, kapalı kısmın batı cephesinin iki 
köşesinde yer alan tonoz başlangıçları da avludaki yarım 
kalmışlığın önemli birer kanıtıdır. Bu izlerden, avludaki 
revak ve kapalı mekânların sivri kemerli tonozlarla örtül-
mek istendiği anlaşılmaktadır. Her iki köşede de tonoz 
başlangıcı için özel olarak yontulmuş bir sıra düzgün 

the courtyard no architectural remains were encoun-
tered other than the foundations exposed in 1991. Thus, 
it was seen that the foundations on the north side were 
extended an even shorter distance than those on the 
south side.

In various parts of the excavation areas, many architec-
tural blocks were uncovered out of their original loca-
tions, but they were not removed. In the southwest part 
of the site, i.e. in trenches E6-8 and F6-8, an area of 
9.20x5.50 m. was surrounded irregularly with architec-
tural blocks. This arrangement, which seems to be quite 
late in date, possibly bordered a cemetery lot and we are 
not able to comment decisively on its function. A similar 
arrangement is also encountered in trenches G1 and H1 
in the northwest. This arrangement involved placing four 

Res. 3  Susuz Han. Avlunun kuzeyden görünüşü  
(Kazı çalışmaları sırasında)
Fig. 3  Susuz Han. View of the courtyard from the north 
during the excavations

Res. 4  Susuz Han. Kazı çalışmaları sırasında avlunun 
genel görünüşü
Fig. 4  Susuz Han. General view of the courtyard during 
the excavations 

Res. 5  Susuz Han. Kazı çalışmaları sonrasında avlunun 
genel görünüşü
Fig. 5  Susuz Han. General view of the courtyard after the 
excavations
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kesme taş, kapalı kısmın batı duvarına organik bir şekil-
de bağlanmıştır. Ancak tonoz başlangıçlarının batı duva-
rı yüzeyinden taşıntısı hayli azdır. Bu haliyle bu düzgün 
kesme taş sıralarının üzerine tonoz oturtulması mümkün 
değildir. Tonozların duvara oturtulabilmesi için, batı 
duvarına gömülü kesme taş sırasının birden fazla olması 
gerekirdi. Dolayısıyla kazı çalışmalarında elde edilen 
bulgular ve kapalı kısmın batı duvarında mevcut veriler, 
avlunun inşasının tasarlandığını ancak tamamlanamadı-
ğını göstermektedir. Bununla birlikte, avluda ele geçiri-
len küçük buluntular, kapalı kısmın avlusuz da olsa 
kullanıldığını kanıtlamaktadır.

Küçük Buluntular
a. Seramikler: 

Kazı çalışmaları sırasında çok fazla olmamakla birlikte 
çeşitli dönemlere ait seramik parçaları, lüle ve ağırşaklar 
ele geçmiştir. Bu parçaların en önemlilerinden biri, üze-
rinde tazı ve kuş figürleri içeren, champlevé ve sgrafitto 
tekniklerinin bir arada kullanıldığı hardal sarısı sırlı yay-
van tabaktır ve geç Bizans Dönemi’ne (13. yy.) tarihlenir 
(Res. 6). Çok sayıda parça halinde ele geçirilen tabak, 
tamamlanabilecek durumda değildir. 

Bir diğer seramik örneği, geç Bizans Dönemi’ne (12.- 
13. yy.) ait olduğunu düşündüğümüz champlevé teknikli 
derin kaseye ait parçalardır. Kırmızı hamurlu, beyaz-
krem astarlı, iç yüzeyi açık yeşil, dışı ise hardal sırlı 
kasenin içinde palmetlerden oluşan süslemeler bulun-
maktadır. Kasenin parçaları, tamamlanmasına imkan 
vermemektedir.

architectural blocks side by side and it should also be 
related with cemetery lots.

Excavations brought the discussion on the completion of 
the courtyard to an end. The covered section of this han 
was built with great care but its courtyard foundations 
had started to be laid but could not be completed. In 
addition to the uncompleted foundations, the springing 
parts of vaults at both ends of the west façade of the 
covered section constitute important evidence for the 
uncompleted state of the courtyard. Traces indicate that 
the portico and covered sections of the courtyard were 
meant to be roofed with pointed arched barrel vaults. At 
both ends, specially shaped dressed stones were organi-
cally bound into the west wall of the covered section. 
However, these vault springing rows do not project out 
much; thus, in their present state, they are not able to 
support any vaulting. For a vaulting to rest on this wall 
there had to be more rows of such dressed stones. Thus, 
evidence obtained from excavations and extant data on 
the west wall of the covered section indicate that the 
construction of a courtyard was planned but not com-
pleted. Small finds uncovered in the courtyard area 
prove that the covered section was used without a court-
yard.

Small finds
a. Pottery:

Potshards from various periods, smoking pipe bowls and 
loom weights, though not high in number, were uncov-
ered. One important find is a late Byzantine period (13th 
century) wide and shallow plate with ochre yellow glaze 
and decorated both in champlevé and sgrafitto (Fig. 6). 
Broken into many pieces, it cannot be completed.

Another example is the fragments of a deep bowl from 
the Late Byzantine period (12th-13th centuries); it was 
decorated with palmettes in champlevé technique. It has 
red fabric, white-beige slip; its interior was glazed in light 
green while its exterior was glazed in ochre yellow. Its 
extant pieces do not allow a full reconstruction.

Other pottery examples include various potshards of the 
13th century, decorated in sgrafitto and monochrome 
glaze, although they do not give enough clues for pro-
files, and a single fragment with red fabric and white slip, 
decorated in underglaze and reminiscent of 14th century 
Miletus wares.

Smoking pipe bowls of the 17th-19th centuries and two 
loom weights from the Roman-Byzantine periods are 
among other terracotta finds of the excavations.

Res. 6  Geç Bizans Dönemi tabak parçaları
Fig. 6  Fragments of a plate from the Late Byzantine period
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Formları hakkında yeterli fikir vermemekle birlikte sgra-
fitto ve tek renk sır tekniğiyle üretildikleri anlaşılan 13. 
yy.’a ait çeşitli seramik parçaları ile sır altı teknikli, kırmı-
zı hamurlu, beyaz astarlı, 14. yy. Milet işi seramiklere 
benzeyen bir seramik parçası çalışmalarda ele geçirilen 
diğer örneklerindendir.

17.-19. yy.’lara ait lüleler ve Roma-Bizans dönemlerine 
ait iki adet ağırşak örneği, kazıda seramikler dışında 
ortaya çıkarılan az sayıda pişmiş toprak ürünü temsil 
etmektedir.

b. Taş Ağırlık:

Geç döneme ait bir adet taş ağırlık örneği, ilginç bulun-
tulardandır. Alanda uzun yıllar süren ticari faaliyete iliş-
kin önemli ipuçlarındandır. 

c. Sikkeler:

Kazı çalışmalarında 72’si bakır, 3’ü gümüş, 1’i nikel 
olmak üzere 76 adet sikke ele geçirilmiştir. Bunların 
dışında kırık durumda 7 adet bakır sikke parçası bulun-
muştur. Sikkelerin büyük çoğunluğu silik ve okunamaz 
durumdadır. II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246) 
dönemine tarihlenen birkaç bakır sikke, yapının inşa 
tarihi konusundaki tereddütlerin ortadan kalkmasına 
yardımcı olacak niteliktedir. Bunların en önemlisi, ön 
yüzünde Kelime-i Tevhid, arka yüzünde ise Gıyaseddin 
Keyhüsrev’in adını taşıyan ve Ankara’da darp edildiği 
anlaşılan sikkedir. Aynı sultana ait olduğu anlaşılan, 
ancak kısmen silik durumda 3 sikke daha vardır. 
Bunlardan ikisi yukarıda tanıttığımız sikkenin benzeridir 
ve Ankara’da darp edilmiş olması muhtemeldir. Diğerinin 
darp yeri anlaşılamamaktadır. Yine Selçuklu Dönemi’ne 
ait üç bakır sikke daha vardır ki bunlardan ikisi II. 
İzzeddin Keykavus, diğeri ise III. Gıyaseddin Keyhüsrev’e 
aittir. Kazıda bulunan 3 adet gümüş Osmanlı sikkesi I. 
Selim, III. Mustafa ve I. Abdülhamid dönemine aittir. 

d. Diğer metal objeler:

Kazı çalışmalarında Osmanlı Dönemi’ne ait bir adet 
bakır yüzük ile yapının işleviyle yakından ilişkili olarak 
bol miktarda nal, mıh, halka ve zincir gibi malzeme ele 
geçirilmiştir. 

b. Stone weight:

An example of a stone weight from late periods is an 
interesting find and provides evidence for long-lasting 
commercial activity here.

c. Coins:

A total of 76 coins were uncovered in the course of exca-
vations: 72 are copper, 3 silver and 1 nickel. In addition, 
seven bronze coin fragments were found. Most of the 
coins are in poor condition and illegible. A few coins 
from the reign of Gıyaseddin Keyhüsrev II (1237-46) can 
remove the doubts regarding the date of the monument. 
The most important one of these coins was struck in 
Ankara and bears the Kalima-i tawhid on its obverse and 
the name of the sultan on its reverse. There are three 
more coins, partly legible, from the reign of the same 
sultan. Two of them are similar to the one described 
above and possibly were struck in Ankara. The mint loca-
tion of the last one is unknown. There are three more 
copper coins from the Seljuq period, two belonging to 
the reign of Izzeddin Keykavus II and one belonging to 
the reign of Gıyaseddin Keyhüsrev III. Three Ottoman 
silver coins belong to the reigns of Selim I, Mustafa III 
and Abdülhamid I.

d. Other metal objects:

One copper ring from the Ottoman period and numer-
ous horseshoes, pegs, loops and chains closely related 
with the function of the building were uncovered.
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Antalya şehir merkezinde, Eski Doğu Garajı ve Halk 
Pazarı mevkii 1272 Ada, 1 ve 2 no.’lu parselde, Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nin iş merkezi inşaatı projesi kap-
samında, yüklenici inşaat firması tarafından yapılan 
temel hafriyatı sırasında, bugün büyük bir kısmı modern 
yapılaşma altında kalmış olan Attaleia Antik Kenti’nin 
doğu nekropolüne ait çok sayıda mezar gün ışığına 
çıkmıştır*. 

Mezarların bulunduğu parsel, yaklaşık 8.000 m2.’dir. 
Mezarlar, alanın batısındaki Cebesoy Caddesi kotundan 
ortalama 5 m. aşağıdadır (Res. 1). Kazı çalışmalarının 
gerçekleştirildiği parsel, doğu ve batı olarak iki ana alana 
bölünmüş, çalışmalara öncelikli olarak batı alanda baş-
lanmıştır. Her iki alanda da, güney kesit kenarından 
başlanarak kuzeye doğru 5x5 m.’lik açma alanları kare-
lajlanarak belirlenmiştir. Her iki alanda 2008 yılı sonu 
itibariyle toplam 252 adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Bu 

* Antalya Müzesi Müdürlüğünce Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün olurlarıyla Müze Müdürü S. Eyüp 
Aksu başkanlığında başlatılan bu kurtarma kazısısının ilk 
etabında alanda 8 adet mezar belirlenmiştir. Alanın büyüklü-
ğü göz önüne alınarak mezarların tespitine yönelik TKİ 
Genel Müdürlüğü tarafından jeofizik etütleri gerçekleştirile-
rek özdirenç anomali haritası çıkartıldığında, alanda yaygın 
şekilde mezar odası olabilecek anomaliler tespit edilmiştir. 
Kurtarma kazısının Mayıs ve Haziran 2008 tarihleri arasında-
ki 2 aylık döneminde çalışmalar, Akdeniz Üniversitesi, Klasik 
Arkeoloji Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri ile yapıl-
mıştır. 1 Temmuz 2008 tarihinden bu yana ise alan sorumlu-
luğu tarafımızca yürütülmektedir. Kazı, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ve yüklenici inşaat firmasının (Kadıahmetoğulları 
T.A.Ş.) malzeme, teknik eleman ve işçi desteği ile gerçekleş-
tirilmektedir. Ekibimizi, Antalya Müze Müdürlüğünce görev-
lendirilen Arkeologların yanı sıra yüklenici firma tarafından 
çalıştırılan arkeologlar, arkeoloji öğrencileri ve bir restoratör 
oluşturmaktadır.

During foundation excavations for a business center con-
struction project of the Antalya Metropolitan Municipality 
at lots 1 and 2 in insula 1272 in the city center, where 
the former Doğu Garajı and Halk Pazarı mevkii are 
located, numerous tombs were brought to light from 
ancient Attaleia’s necropolis which lies beneath modern 
construction to a great extent*.

The lot containing the tombs is about 8,000 sq. m. The 
tombs are on the average 5 m. below the street level of 
Cebesoy Caddesi, which extends along the west of the 
area (Fig. 1). This lot was divided into two as the east and 
west sections and excavations were first undertaken in 
the west part. In both sections, gridding of 5x5 m. was 
started from the south profile. In both sections, a total of 
252 tombs were uncovered by the end of 2008. 
Cartography engineer T. Güral marked all the tombs on 
a map of 1:100 and prepared their plans (Plan 1).

* This salvage excavation was initiated by Antalya Museum 
Directorate with the permission of the General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums under the direction of S. 
Eyüp Aksu, the museum director. In the first stage 8 tombs 
were identified. Taking into account the vast size of the area, 
geophysical studies were conducted by the TKİ General 
Directorate in order to locate the tombs and a map of resistiv-
ity anomalies was prepared; those that were possible tombs 
were identified all over the site. The work in May and June 
2008 was conducted by the students and faculty of the 
Akdeniz University Department of Classical Archaeology. As 
of July 1st, the author took in charge of the fieldwork. Excava-
tions are carried out with the materials, technical personnel 
and manpower support of the Antalya Metropolitan Munici-
pality and the contractor company (Kadıahmetoğulları 
T.A.Ş.). In addition to the archaeologists appointed by the 
museum directorate, the team comprises other archaeolo-
gists, students of archaeology and a restorer employed by the 
contractor company.

Doğu Garajı-Halk Pazarı Mevkii Attaleia Kenti  
Nekropol Kurtarma Kazısı 2008

Salvage Excavations at the Necropolis of Attaleia at 
Doğu Garajı-Halk Pazarı in 2008

Aynur TOSUN
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mezarlar, görevli Harita Mühendisi T. Güral tarafından, 
kazı alanının 1/100 ölçekli paftası üzerine işlenmiş, 
planları çıkarılmıştır (Plan 1). 

I. Batı Alan 

Parselin batı yarısında yer almakta olan alan, yaklaşık 
3500 m2.’dir. Burada kazılar tamamlanmış olup, anakaya 
oyularak yapılmış değişik tiplerde toplam 153 adet 
mezar ortaya çıkarılmıştır. Bunların 106 adedi basit san-
dık tipi mezar, 19 adedi khamosorion tipi mezar, 15 
adedi dromoslu oda mezar, 5 adedi blok-kapaklı-sekili 
mezar, 4 adedi PT plâkalarla yapılmış mezar, 1 adedi iki 
mekânlı oda mezar, 3 adedi kaya boşluklarına doğrudan 
yapılan gömüler ve bir bölümü de anakayaya oturtulan 
kremasyon kaplarından oluşmaktadır. 

II. Doğu Alan

Bu alan, parselin doğu yarısında yer almakta ve yaklaşık 
4500 m2.’dir. Burada güneyden itibaren başlanan kazı 
çalışmaları halen devam etmektedir. Doğu alanda, 2008 
yılı sonu itibariyle anakaya oyularak yapılmış değişik 

I. West Section

The west section of the lot covers an area of about 3,500 
sq. m. Excavations in this section were completed and a 
total of 153 tombs of various types hewn into the bed-
rock were uncovered. 106 are simple cist-type tombs, 19 
are chamosoria, 15 are chamber tombs with a dromos, 
5 are tombs with block lids and benches, 4 are tombs 
with terracotta plaques, 1 is a chamber tomb with two 
chambers, 3 are direct inhumation in cavities in rocks 
and some are cremation vessels placed in bedrock.

II. East Section

The east section of the lot covers an area of about 4,500 
sq. m. Excavations in this section were initiated from the 
south and still continue. By the end of 2008, a total of 99 
tombs of various types hewn into bedrock were uncov-
ered, 92 of which are simple cist-type tombs, 2 are cham-
ber tombs with a dromos, 1 is a chamosorion, 1 is a tomb 
with terracotta plaques, 1 is a sarcophagus podium and 
lid and 2 are direct inhumations in cavities of bedrock. A 
cremation hole of circular shape carved into bedrock 
was uncovered in the southwest of the section.

DOĞU ALAN

BATI ALAN

Plan 1   
Nekropol / 
Necropolis
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tiplerde toplam 99 adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Bu 
mezarlardan 92 adedi basit sandık tipi mezar, 2 adedi 
dromoslu oda mezar, 1 adedi khamosorion tipi mezar, 1 
adedi PT plâkalarla yapılmış mezar, 1 lahit podyumu ve 
lahit kapağı ve 2 adet doğrudan anakaya boşluğuna 
gömülmüş mezar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca alanın 
güneybatısında, anakaya kütlesi üzerine yuvarlak formda 
oyulmuş kremasyon çukuru bulunmuştur.

2008 yılı sonu itibariyle alanda ortaya çıkarılan mezar 
tipleri şöyle sıralanabilir:

1. Basit Sandık Mezarlar

Batı ve Doğu alandaki mezarların çoğunluğunu sandık 
tipi mezarlar oluşturmaktadır. Sandık tipi mezarların 
sayısı, toplam 198 adettir. Bu mezarlar, anakayaya dik-
dörtgen formu verilerek oyulmuştur. Ayrıca iç duvarları-
nın kireç-kum karışımı basit harçla sıvalı olduğu örnek-
ler de vardır. Büyük bir çoğunluğunun üst örtü sistemleri, 
kazı çalışmaları öncesinde iş makinelerinin toprak hafri-
yatı sırasında tahrip olmuştur. Az sayıda mezarda kapak 
taşları korunmuş olarak ele geçmiştir. Bu mezarların 
bazılarında kabaca düzeltilmiş yassı kayalar ve düzgün 
tıraşlanmış bloklar kapak taşı olarak kullanılmıştır. 
Mezarların bazılarında, uzun ve dar kenarlar boyunca 
bu kapak taşlarının oturduğu anakaya yüzeyinin, kapak-
ların oturacağı biçimde şekillendirilmiş olduğu tespit 
edilmiştir. Bu kapak taşları yan yana tek sıra halinde 
mezar üzerine konulmuştur. Yalnızca M 101 no.’lu 
mezarda, kabaca düzeltilmiş bir monoblok kaya, mezar 
üzerine kapatılmıştır. Devşirme mimari parçaların kulla-
nıldığı örneklerin yanı sıra, kimi örneklerde mezarların 
dış konturları ve üst örtüsü PT plâka ve tuğlalarla oluştu-
rulmuştur. Yine, üzeri moloz taşlarla doldurulmuş bazı 
örnekler de mevcuttur. 

Basit sandık tipi mezarların, alanın topografik yapısının 
elverdiği ölçüde konumlandırıldığı ve belli bir yön ya da 

Tomb types uncovered by the end of 2008 can be sum-
marized as follows:

1. Simple Cist-Type Tombs

Simple cist-type tombs constitute the majority of tombs 
in both sections of the excavation area. 198 tombs of this 
type were uncovered. These were hewn in bedrock in 
rectangular shape. Some examples have simple lime-
sand mortar plastering on their interior surfaces. The 
superstructures of the majority were damaged by heavy 
machinery during removal of earth before excavations 
were initiated. Only a few tombs have survived with their 
lidstones intact. Some of these feature flat rock pieces 
that are roughly smoothed or finely chiseled blocks used 
as lids. In some tombs, on the other hand, the bedrock 
is shaped along the long and narrow sides for fitting 
these lidstones. These lidstones were placed side by side 
on the tomb. Only M 101 has a single block of rock, 
roughly smoothed and placed as a lid. In addition to 
examples with reused architectural elements, terracotta 
plaques and bricks were used to build the exterior con-
tour and superstructure of some tombs. Furthermore, 
some tombs were filled with rubble on top.

Simple cist-type tombs were positioned according to the 
topography of the land and it is seen that no specific 
direction or arrangement was observed. In later phases, 
some tombs overlapped each other or intersected each 
other. This shows that this area was used for a long time 
and without a spot being left empty. Some cist tombs 
have a single burial while some others have multiple 
burials placed on top of each other. Considerable 
number of tombs had the skeletons placed directly on 
bedrock. Tombs whose floors were not well-planed  
were leveled with rubble and earth. Each skeleton had its 
own burial gifts conforming to their statuses. Thus, it is 
possible to say that tombs were used several times. Some 
of these tombs, e.g. M 63, contained multiple skeletons 

Res. 1 
Kazı alanın Ağustos 2008’de 
havadan görünümü
Fig. 1 
Aerial view of the excavation 
site in August 2008

Res. 2   
M 63 no.’lu mezar

Fig. 2   
Tomb M 63
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düzen kaygısı olmaksızın yapıldıkları anlaşılmaktadır. 
Ayrıca mezarların daha sonraki evrelerde, bir ikinci veya 
üçüncü mezarla üst üste konumlandığı ya da kesiştiği 
görülmüştür. Bu da alanın tamamının hiç boş alan bıra-
kılmamacasına uzun bir süre kullanılmış olduğunu gös-
termektedir. Sandık tipi mezarlarda tekil gömü yanında 
birden fazla iskeletin üst üste yatırılarak çoklu gömü 
yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Mezarların önemli bir 
çoğunluğunda iskeletler doğrudan anakaya tabanı üzeri-
ne yatırılmış olarak ortaya çıkarılmıştır. Tabanı düzgün 
tıraşlanamamış olan mezarlarda moloz taş ve toprak 
yardımıyla zemini düzleme yoluna gidilmiştir. 
Mezarlarda açığa çıkan iskeletlerin her birinin kendi 
seviyesinde ölü hediyeleri bırakılmıştır. Buradan yola 
çıkılarak mezarların birkaç defa kullanılmış olduğundan 
söz etmek mümkündür. Bu tip mezarların bazılarında; M 
63’te olduğu gibi birden fazla iskeletle birlikte PT kre-
masyon kaplarının da mezar içerisine bırakılmış olduğu 
saptanmıştır (Res. 2). Ayrıca M 76 no.’lu sandık mezarda, 
iskeletin kaldırılmasının ardından tabanda, iskeletin pel-
visi hizasından ayakucuna doğru uzanan, uzunlamasına 
yan yana konulmuş, kireç harcı ile sabitlenmiş PT 
plâkalar ile karşılaşılmıştır. Bu plaklar kaldırıldığında bir 
bebek iskeleti ile karşılaşılmıştır (Res. 3). Bunların anne 
ile çocuğu olması büyük bir olasılıktır. Kemikler üzerin-
de yapılmakta olan Antropolojik çalışmalar, mezarla 
ilgili kesin bilgilere ulaşmamızı sağlayacaktır

2. Khamosorion Mezarlar
a. Dikdörtgen planlı kapaklı mezarlar:

Sandık mezarların yanı sıra önemli bir çoğunluğu oluş-
turan khamosorion mezarların sayısı, bu alanda 20 adet-
tir. Ancak bunlardan 5’i dışında, üst örtü sistemi ele 
geçmemiştir. M 112, M 118, M 120 ve M 154 no.’lu 
mezarların üzeri Pamphylia tipi akroterli lahit kapakları 
ile kapatılmış olup, M 112’nin üzerindeki kapağın sade-
ce yarısı korunmuştur. M 118, M 120 ve M 154 no.’lu 
mezarların, doğu-batı doğrultusunda, aynı aksta yan 
yana sıralandığı ve ön kısmında, güneyde kuru örgü tek-
niği ile iki sıra halinde moloz kayalarla yapılmış basit bir 
duvarla sınırlanmış olduğu görülmüştür (Res. 4). M 118 
ve M 120 no.’lu mezarların kapak alınlıklarındaki yazıt-
larda mezarların sahiplerinin isimleri okunabilmektedir. 
Dr. N. Gökalp tarafından okunmuş olan bu yazıtlarda, 
Attaleia kentinin ünlü ve zengin “Kalpournius’’ 
“Calpurnius” ailesine mensup kişilerin adları geçmekte-
dir. M 124 no.’lu mezarın üzeri ise iki adet monobloğun 
uzunlamasına konulması suretiyle kapatılmıştır. Bu blok-
ların kuzey dar yanında dikey sürgülü kapak taşı ile giriş 
oluşturulmuştur. Ancak bu blokların üzerini kapatan üst 
kısım mevcut değildir. 

together with terracotta cremation vessels (Fig. 2). When 
the skeleton was removed from M 76, terracotta plaques 
were found placed from the pelvis of the skeleton down 
to the foot side and fixed with lime mortar. After these 
plaques were removed an infant’s skeleton was uncov-
ered (Fig. 3). Probably these were mother and baby. 
Anthropological studies on the skeletons will lead to 
clear information about this tomb.

2. Chamosoria
a. Rectangular tombs with a lid:

An important large group of tomb types after cist-type 
tombs is the chamosoria, totaling 20 ea. However, only 
five of them survived with their superstructure: M 112, 
M 118, M 120 and M 154 were closed with a Pamphylian 
type sarcophagus lid with acroteria and only half of the 
lid of M 112 has survived. M 118, M 120 and M 154 are 
placed on the same axis in the east-west direction and on 
the south – their front – they were bordered with a sim-
ple dry wall of rubble rock pieces (Fig. 4). Inscriptions on 
the pediments of lids of M 118 and M 120 give us the 
names of the deceased buried in them. The inscriptions 
read by Dr. N. Gökalp mention names of members of the 
renowned Calpurnius family of Attaleia. M 124 was 
closed off with two blocks placed side by side. An entry-
way on the north short sides of these blocks has a verti-
cally sliding lidstone. However, the superstructure cover-
ing these blocks has not survived.

All the chamosoria are rectangular in shape, each carved 
as a quite wide basin hewn into bedrock and plastered 
with lime-sand mortar on the interior. It was seen that the 
tombs were widened by carving U-shaped canals along 
the two long sides and one short side toward the bottom, 
thus creating beds for the deceased. The other short side 
was left like a wall and provided the access. These short 
sides with the entryway usually have pits for feet hewn 
into bedrock, or small steps or only a rock protrusion to 
facilitate access into the tomb. Another common feature 
of this tomb type is the rectangular pits closed with a 
lidstone, carved into bedrock in the middle of the floor 
of the tomb and in the same direction with it. Some 
undisturbed tombs still contained these lids in situ. The 
tombs contained numerous skeletons placed on top of 
each other on both the U-shaped bed and the pit in the 
center (Fig. 5). 

Only M 98 had two burial pits in its ground. The edges 
where the lids were placed were shaped to a profile and 
the lids were fixed with mortar. It is understood that a 
considerable number of these tombs were robbed in 
Antiquity; multiple burials were left on the U-shaped 
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Khamosorion mezarların tamamı dikdörtgen planlı, 
oldukça geniş bir tekne biçiminde anakayaya oyularak 
yapılmış ve mezarların iç duvarları kireç-kum karışımı 
harçla sıvanmıştır. Mezarların, tabanına doğru “U” biçi-
minde iki uzun yan ve bir kısa yanda oyularak genişletil-
diği ve ölü yatakları oluşturulduğu görülmektedir. Diğer 
kısa yanın ise düz bir duvar biçiminde yapıldığı ve girişin 
buradan sağlandığı anlaşılmıştır. Bu kısa yanda genellik-
le, mezara inişi sağlayan kayaya oyulmuş ayak koyma 
çukurları ya da küçük basamaklar veya yalnızca bir kaya 
çıkıntısı yapılmıştır. Ayrıca, bu tip mezarlarda karşımıza 
çıkan diğer bir ortak özellik, taban seviyesinde mezarın 
merkezinde ve doğrultusuna paralel bir şekilde konum-
lanmış üzeri kapak taşlarıyla kapatılmış dikdörtgen for-
munda anakayaya oyulmuş çukurlardır. Soyulmamış 
olan mezarların bir kısmında bu kapak taşları in situ 
olarak ele geçmiştir. Mezarlar içerisinde hem “U” biçim-
li ölü yataklarına hem de merkezdeki çukur içerisinde 
olmak üzere çok sayıda üst üste konulmuş iskeletler 
ortaya çıkarılmıştır (Res. 5).

Mezarlardan yalnızca M 98’de mezar tabanında iki adet 
mezar çukuru olduğu tespit edilmiştir. Kapakların otur-
duğu kenarların profil verilerek düzeltildiği ve kapakla-
rın harçla sabitlendiği görülmüştür. Antik Çağ’da önemli 
bir çoğunluğunun soyulduğu anlaşılan bu mezarlarda 
genel olarak “U” biçimli ölü yataklarına ve merkezdeki 
tekne biçimli çukura çok sayıda gömü gerçekleştirilmiş-
tir. Bu mezarlarda iskelet seviyesinin daha üst kotunda, 
çoğunlukla girişe yakın alanda çok sayıda hayvan kemi-
ğine rastlanmıştır. 

bed and the pits in their grounds. Furthermore, these 
tombs contained animal bones at a level above the 
skeletons and closer to the entryway.

b. Tombs with block lids and benches

These tombs, five in total, were hewn into bedrock and 
resemble chamosoria; their superstructures comprise 
three fine chiseled large blocks forming a bench. Mostly 
they extend in north-south direction. These are rectangu-
lar pits hewn into bedrock and covered with three fine 
dressed blocks placed in U-shape, two long sides and 

Res. 3  M 76 no.’lu mezar
Fig. 3  Tomb M 76

Res. 4  Khamosorion mezarların genel görünümü
Fig. 4  General view of the chamosoria

Res. 5  M 126 no.’lu mezar
Fig. 5  Tomb M 126 

Res. 6  M 112 no.’lu mezar
Fig. 6  Tomb M 112 
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b. Blok kapaklı-sekili mezarlar

Bunlar, anakayaya oyularak yapılmış khamosorion niteli-
ğindeki üst kısmı düzgün tıraşlanmış büyük ebatlı 3 adet 
blokla seki ve üst örtü sistemi oluşturulmuş mezarlardır 
ve sayıları toplam 5 adettir. Genel olarak kuzey-güney 
doğrultusunda uzanmaktadırlar. Bu tip mezarlar, dik-
dörtgen planlı olarak anakayaya oyulmuş ve üzeri “U” 
biçiminde iki uzun yan ve bir dar yana konulan, düzgün 
tıraşlanmış birer blokla örtülmüştür. Bu bloklar, mezarın 
merkezinde dikdörtgen bir açıklık oluşturacak şekilde 
yerleştirilmiştir. Üst seviyede, mezarın üzerini kapatan 
bu blokların ortasındaki dikdörtgen açıklık düzgün tıraş-
lanmış blok parçaları, devşirme mimari parçalar ve 
moloz taşlarla doldurularak kapatılmıştır. Bunlardan yal-
nızca bir örnekte, M 144 no.’lu mezarda blokların alt 
seviyesinde yine aynı şekilde yerleştirilmiş ikinci bir blok 
sırasıyla yapılmış seki bölümü, korunmuş olarak ele geç-
miştir. Diğer mezarlarda bu bloklar ya tek kademe halin-
de yapılmış olmalı ya da mevcut mezarlarda, anakaya 
yüzey seviyesinden daha derinde ele geçen kapak blok-
larının üzerindeki ikinci kademe bloklar, iş makineleri-
nin toprak hafriyatı sırasında yok edilmiş olmalıdır.

Bu üç adet, “U” biçimindeki blok, mezarın anakaya 
duvarlarına oyulmuş girintilere harçla oturtularak sabit-
lenmiştir. Blokların birbirleriyle birleştiği kısımlar eğimli 
şekilde kesilerek birbiri üzerine bindirilmiştir. M 144 
no.’lu mezar dışında tümünde, taban seviyesinde, tam 
merkezde ve mezarın doğrultusuna paralel olarak ana-
kayaya oyulmuş dikdörtgen tekne formunda bir çukur 
bulunmaktadır. Bu çukur içerisinde üst üste yığılmış 
vaziyette çok sayıda iskelet ve armağanlar ele geçmiştir 
(Res. 6). Bu tip mezarların bazılarının da Antik Dönem’de 
soyulmuş olduğu anlaşılmıştır.

c. Anakayaya oyulmuş sekili mezarlar

Batı alanda yalnızca 1 adet örnek ele geçmiştir. Mezar, 
dikdörtgen planlı olarak, tip B’de olduğu gibi anakayaya 
oyularak yapılmış, ancak mezarın üst seviyesinde yüzey 
seviyesinden 40 cm. derinlikte yine anakayanın şekillen-
dirilmesiyle doğu-batı uzun yanlar ve kuzey dar yanı 
çevreleyen “U” biçimli sekiler meydana getirilmiştir. 
Sekiler altındaki seviyede anakaya duvarlar, yanlara 
doğru oyularak genişletilmiş ve ölü yatakları oluşturul-
muştur. Mezar taban seviyesinde, tam merkezde ve 
mezarın doğrultusuna paralel olarak anakayaya oyulmuş 
dikdörtgen tekne formunda bir çukur içerisinde iskelet-
lerle ve buluntularla birlikte ortaya çıkarılmıştır. Güney 
dar yanda girişi sağlayan basamak görevi gören bir çıkın-
tı ve güneybatı köşede bir niş bulunmaktadır. Bu mezar 
diğerlerinden farklı olarak sıvalı değildir. Mezarın üst 
örtü sisteminin niteliği bilinmemektedir.

one along the short side, forming a rectangular opening 
in the middle. On the top level, this opening between 
the lidstones was closed with fine dressed block frag-
ments, reused architectural pieces and rubble. Only one 
example, namely M 144, had an intact second row of 
blocks beneath the lidstones, again placed in the same 
manner and forming a bench. In the other tombs either 
these blocks were placed as a single row or the upper 
row was disturbed during the earth removal by heavy 
machinery because the lidstones were found at a deeper 
level than the surface of the bedrock.

These three blocks placed to form a U-shape were fixed 
with mortar by placing them into recesses carved into 
the bedrock. Where the blocks intersected, they were 
cut with a slope corbelling them. Except for M 144, the 
others have a rectangular burial pit in the floor, carved 
into bedrock. These pits contained numerous skeletons 
and burial gifts (Fig. 6). Some of these tombs too were 
robbed in Antiquity.

c. Tomb with benches hewn into bedrock

Only one example was uncovered in the west section of 
the excavation area. The rectangular tomb pit is hewn 
into bedrock, as in type B, but this type has U-shaped 
benches formed by carving the bedrock along the long 
east and west sides and short north side at 40 cm. below 
the surface level. Below the benches the bedrock walls 
were widened outward and beds for the deceased were 
formed. The rectangular burial pit cut into the floor of 
this tomb was uncovered with skeletons and gifts togeth-
er. A protrusion on the short south side is serving as a 
step to facilitate entry and a niche is found in the south-
west corner. However, this tomb is not plastered. Its 
superstructure has disappeared without a clue.

3. Chamber Tomb with Two Chambers (M 39)

This is an individual find in our excavation site and com-
prises two chambers extending in the north-south direc-
tion. The north chamber is the main room because it is 
much larger than the other and has a higher ceiling and 
connects to the smaller ante-chamber with a doorway. 
The main chamber is at a lower floor level and access is 
provided via steps leading down into the chamber. The 
steps are flanked with a niche on either side. The cham-
ber has two wide and low klinai on the west and north 
sides while there are two smaller but higher klinai along 
the east side (Fig. 7). The smaller antechamber on the 
south side of the main chamber has two niches on the 
short south side and beds for the deceased formed 
by carving outward the long east and west sides. In 
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3. İki Mekânlı Mezar Odası (M 39)

Bu mezar tipi, alanda şimdilik tekil bir örnek olup, 
kuzey-güney doğrultusunda uzanan, iki odadan oluş-
maktadır. Ana oda, kuzeyde yer almaktadır. Bu mekân, 
diğer mezar odalarına göre oldukça büyük ebatlı ve 
yüksek tavanlı olup, bu iki mekânı bir kapı birbirine 
bağlamaktadır. Ana oda, diğer odaya göre daha derin 
kottadır ve odaya giriş, kapı önünde yer alan, odaya inen 
basamaklarla sağlanmaktadır. Basamakların sağ ve 
solunda birer niş yer almaktadır. Mekânın batı ve kuze-
yinde birer geniş ve alçak kline, doğusunda küçük ebat-
lı ve diğerlerine nazaran daha yüksek iki kline bulun-
maktadır (Res. 7). Odanın güneyinde yer alan ön odanın 
güney dar yanında yine iki niş ve doğu uzun yan ile batı 
uzun yanda mekânın duvarlarının yanlara doğru oyula-
rak genişletilmesiyle oluşturulmuş ölü yatakları bulun-
maktadır. Yapılan kazı çalışmaları sırasında, nişlerde ve 
ölü yataklarında yığın halinde çok sayıda iskelet bulun-
muştur. Her iki mekânın tabanı ve duvarları kireç-kum 
karışımı harçla sıvanmıştır. Bu ön mekânın üst kısmı 
hafriyat sırasında yok olmuştur. Bu nedenle mezar girişi 
tam olarak tespit edilememekle birlikte ön mekânın 
güneyindeki nişlerin merkezinde yer aldığı düşünülebi-
lir. Mezar içerisinde taban seviyesinde belirli bir düzen 
içerisinde yerleştirilmiş iskeletlerin çevresinde çok sayı-
da ahşap kalıntılı metal çiviler ele geçmiştir. Ayrıca iske-
letler ve buluntular kaldırıldıktan sonra, iskeletlerin 
altındaki harçla sıvanmış tabanda uzun-ince dikdörtgen 
formlu simetrik çukurlar olduğu görülmüştür. Bu bulgu-
lar, iskeletlerin altına ahşap sal biçiminde platformlar 
konulmuş olduğunu düşündürmektedir. Mezar tabanın-
da tespit edilen bu dikdörtgen küçük çukurların ahşap 
platformların ayak kısımları olmalıdır. 

4. Dromoslu Oda Mezarlar

Bu mezarlar, anakaya oyularak yapılmış, dikdörtgen 
planlı oda mezarlardır. Alanda şimdiye kadar bu tipte 15 
adet örneğe tesadüf edilmiştir. Mezarlara giriş yine yak-
laşık dikdörtgen formlu, kapıya doğru hafifçe genişleyen, 
basamaklı dromosla sağlanmaktadır. Basamaklar aracılı-
ğıyla kapı önündeki sahanlığa inilmektedir. Kazı çalış-
maları sırasında bu dromosların bazılarının gizlemek 
amacıyla moloz taş ve kaba hamurlu seramik parçalarıy-
la doldurulmuş olduğu görülmüştür (Res. 8). Dromosun 
basamakları üzerinde ve sahanlıkta, kapı önünde meza-
ra hediye olarak PT unguentariumlar bırakılmıştır. 
Mezarın kapısı genellikle, büyük ebatlı, kabaca düzeltil-
miş bir monoblokla kapatılmıştır. Kapıyı kapatan blok, iri 
moloz taşlar ve PT plâkalarla desteklenmiştir. Ancak bazı 
mezarlarda giriş yalnızca moloz taşlardan oluşan kuru 
duvar örgüsüyle kapatılmıştır. Bu mezarların girişi, bir 

the course of excavations numerous skeletons were 
uncovered in piles both inside the niches and on the 
beds. The floors and walls of both chambers were plas-
tered with lime-sand mortar. The upper part of the ante-
chamber was destroyed during excavations by heavy 
machinery; therefore, the entrance cannot be located 
precisely but it is plausible to suggest its place in the mid-
dle of the south side between the niches. On the floor 
level were numerous metal nails, with residue of wood 
on them, around the skeletons placed systematically. 
When the skeletons and gifts were removed, symmetri-
cally placed oblong pits were noted in the mortar plas-
tered floor. These finds suggest that wooden platforms 
like biers were placed underneath the corpses. The small 
pits in the floor must have been meant for the legs of 
such platforms. 

4. Chamber Tombs with a Dromos

These are rectangular chamber tombs hewn into bed-
rock and a total of 15 examples have been uncovered at 
our excavation site to date. Access to the tombs is via a 
stepped dromos, more or less rectangular, slightly widen-
ing toward the entryway. Steps lead down to a landing 
before the entryway. In the excavations it was seen that 
some of the dromoi were concealed under rubble and 
potshards with rough fabric (Fig. 8). On the dromos 
steps and on the landing in front of the entryway were 
left unguentaria as gifts. The entryway to the tomb was 
closed usually with a single block of roughly smoothed 
block and supported with large rubble and terracotta 
plaques. However, some tombs had only a dry masonry 
of rubble closing the entryway. Except for one example, 
these tombs’ entryways face south. The floor of the 
chamber was chiseled finely and the deceased were laid 

Res. 7  M 39 İki mekanlı oda mezar
Fig. 7  Tomb M 39 with two chambers 
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örnek hariç güneye bakacak şekilde konumlandırılmıştır. 
Mezar odalarında taban düzgün bir biçimde tıraşlanmış 
ve gömüler bu taban üzerine yatırılmıştır. İskeletler genel 
olarak mezarın duvarlarına paralel doğrultuda yan yana 
konumlanmıştır. İskeletlerin çevresinde çok sayıda ahşap 
kalıntılı metal çiviler ele geçmiştir. Bu çiviler, iskeletlerin 
çevresinde dikdörtgen bir hat oluşturacak biçimde simet-
rik konumda bulunmuştur. Bu bulgu doğrultusunda, 
ölünün ahşap bir sal üzerine yatırılarak mezara yerleşti-
rilmiş olduğu düşünülmektedir. Ayrıca mezarlar içerisin-
de ele geçen moloz taş parçaları da bu ahşap platformu 
desteklemek amacıyla kullanılmış olmalıdır.

Mezarın girişi önünde ve merkez alanda girişe paralel 
olarak uzunlamasına hareket çukuru bulunmaktadır. Bu 
çukur mezar taban seviyesinden itibaren derinleşen dik-
dörtgen formlu tekne biçimindedir. Çukurlar içerisine, 
daha önce yapılan gömülere ait kemik parçalarının ve 
çoğunlukta unguentariumlar olmak üzere armağanların 
atılmış olduğu gözlenmiştir. Bu çukurun bir defadan 
fazla kullanılmış olan mezarlarda, daha sonra gerçekleş-
tirilen gömüler için de hareket alanı sağladığı düşünül-
mektedir. Ölü hediyelerinin yoğun biçimde kapının iki 
yanındaki köşelere ve yine ölünün baş ve ayakucu hiza-
sındaki boşluklara da bırakıldığı görülmüştür. Mezarların 
birçoğunun içerisinde, iskeletlerin çevresindeki boş 
alanlara genellikle kapaklı kremasyon kapları yerleştiril-
miştir. M 103 no.’lu örnekte, ölülerin mezar içine konul-
duğu yerde yakılmış oldukları antropolojik çalışmalarla 
da anlaşılmıştır. Bu mezarın iç duvarları ve kapısındaki 
bloğun iç kısmında yoğun olarak yanmayla ilgili siyah 
lekeler gözlenmiştir. M 29 no.’lu örnekte ise, içerisinde 
iskelet ve ölü hediyeleri ile birlikte kurşundan yapılmış 
bir tekne ele geçmiştir. Büyük oranda korozyona uğraya-
rak bozulan tekne elipsoid formlu, yaklaşık 110x60 cm. 
ebatlarındadır.

Mezarların tavanı merkezde yüksek olup, iki yana doğru 
eğimli biçimde alçalan beşik çatı biçimindedir. Taban ve 
duvarlar traverten anakaya dokusunun geniş gözenekli 
ve derin anakaya boşlukları nedeniyle çok düzgün tıraş-
lanamamıştır. Bu nedenle bazı mezarların tabanında 
anakaya doğal çukurları toprakla doldurulmuştur. 

5. Kremasyon Gömüler 

Alanda, anakaya doğal boşluklarına yerleştirilmiş, pişmiş 
topraktan yapılmış çift kulplu güveç formunda kremas-
yon kaplarına rastlanmıştır. Bu kapların bazıları da ana-
kayanın yuvarlak formda oyulmasıyla oluşturulmuş 
çukurlara konulmuştur. Bu tipte çok sayıda kremasyon 
kabı ortaya çıkarılmıştır. Doğu alanda tek bir örnekte 
tesadüf edilen farklı bir kremasyon gömü örneği ise, bir 

on this floor. Skeletons were usually positioned side by 
side parallel to the wall of the chamber. Numerous nails 
with residue of wood were uncovered around the skel-
etons. They were found in a regular rectangle surround-
ing the skeletons. Thus, it is thought that the corpses 
were placed on a wooden bier-like platform inside the 
tomb. The rubble found inside the chambers must have 
served to support these platforms.

Before the entrance of the tomb and in the central part 
extending parallel to the entryway, there is a pit to facili-
tate movement inside. This pit is in the form of a rectan-
gular basin deepening down from the floor level. It was 
noted that former skeletons and gifts were thrown into 
these pits. It is thought that this pit facilitated movement 
of those implementing the later burials in tombs which 
were used multiple times. Burial gifts were mostly placed 
by either corner of the entryway and the empty spots by 
the head and feet of the deceased. In most tombs, lidded 
cremation vessels were placed in the empty areas 
around the skeletons. Anthropological examination has 
also shown that in M 103, the deceased were cremated 
inside the tomb where they were placed, as evidenced 
by the black stains caused by cremation that are seen on 
the interior side of the walls and door-block of this tomb. 
M 29 contained a lead basin containing a skeleton and 
gifts. Heavily deteriorated due to corrosion, this ellipsoid 
basin measures about 110x60 cm.

The ceilings of these tombs are high barrel type tapering 
down on either side. The floors and walls could not be 
chiseled smoothly due to the porous and fissured nature 
of travertine rock. Therefore, natural fissures in bedrock 
in some tombs were filled with earth.

Res. 8   
Dromoslu oda 
mezar
Fig. 8   
Chamber tomb 
with a dromos
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yuvarlak anakaya çukuruna yakılarak doğrudan konul-
muş kemik parçaları biçiminde görülmüştür.

8. PT Plâkalarla Yapılmış Mezarlar 

PT plâkalarla yapılmış mezarlar, bu alanda üç tipte ken-
dini göstermektedir. Birincisi kısmen anakayaya oyulmuş 
dikdörtgen çukur içerisine PT plâkalarla mezar konturu 
oluşturulmuş ve üzeri yine PT plâkalarla örtülmüş mezar 
tipidir. İkincisi, M 88 no.’lu tekil örnek olup, mezarın 
tabanı iyi pişirilmiş, PT dikdörtgen plâkalar harçla sabit-
lenerek yapılmış, uzun ve dar kenarlarındaki PT plâkalar 
kurşun kenetlerle bağlanarak mezarın sınırları oluşturul-
muştur. Üçüncü tip de tekil bir örnektir ve doğal anakaya 
boşluğuna yerleştirilen ölünün üzerine kavisli PT 
plâkaların kapatılmasıyla yapılmış basit mezardır.

9. Lahit Mezarlar

Alanda yalnızca bir lahit podyumu ve lahit kapağıyla 
tespiti yapılabilen bir örnek ele geçmiştir. Lahit podyumu 
anakaya seviyesindeki diğer mezarlardan 1 m. daha yük-
sek kottadır. Lahit teknesinin, kurtarma kazısı öncesinde 
iş makinelerinin ilk hafriyatı sırasında yok olduğu düşü-
nülmektedir. Kapak, podyumun hemen batısında, pod-
yuma paralel olarak kuzey-güney doğrultusunda, ters 
dönmüş olarak ortaya çıkarılmıştır. Pamphylia tipi, akro-
terli semerdam biçimli kapağın kuzey alınlığında yazıt 
vardır. Bu yazıt, Prof. Dr. B. İplikçioğlu tarafından okun-
muştur. Yazıtta; “Boudios oğlu Aurelios Polykhronios (bu 
lahdi) kendisine (ve…….) ve akrabalarına (yaptırdı). 
Eğer başka birisi (açarsa ya da kullanırsa?), İmparatorun 
hazinesine (ceza olarak) …. ödeyecek” denilmektedir.

10. Doğal Anakaya Boşluklarına Yapılan Gömüler

Çalışmalarda az sayıda da olsa bu tip mezarlara rastlan-
mıştır. Mezarlar, anakayanın doğal boşluklarına bir ya da 
birden fazla iskeletin yan yana veya üst üste yerleştiril-
mesiyle oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra kazısı yapılan 
mezarların yakınında, yine doğal anakaya çukurlarına 
yığın halinde atılmış iskelet parçalarına da tesadüf edil-
miştir. Bu tip gömü şekli doğu alanda, özellikle bu ala-
nın güney ucunda ve doğu-batı doğrultusunda uza nan 
doğal anakaya yarığı içersinde ve çevresinde yer 
almaktadır. 

Ayrıca kurtarma kazısı öncesinde iş makinelerinin yaptı-
ğı hafriyat sırasında atılan toprak içerisinden ele geçen 
bir ostothek kapağı, bu tip mezarların varlığına işaret 
etmektedir. Ancak henüz alanda in situ olarak bu tipe 
rastlanmamıştır. 

5. Cremation Burials

Terracotta cremation vessels with double handles, in the 
shape of a stewpot, were found placed in the natural 
cavities and fissures in bedrock. Some were placed in 
pits carved in round shape. Numerous cremation vessels 
of this type were uncovered. Only one example of cre-
mation from the east section differentiates itself: The 
cremated bones were placed directly in a round pit 
hewn into bedrock.

6. Tombs with Terracotta Plaques

This type of tomb has three varieties in our excavation 
site. The first type involves a rectangular pit partially 
hewn into bedrock and faced with terracotta plaques 
and closed with terracotta plaques as well. The second 
type is a single example from M 88: its floor was paved 
with well-fired terracotta plaques fixed with mortar while 
the plaques along the long and short sides were fitted to 
each other using lead clamps. The third type is also a 
single example: This simple tomb has the burial placed 
directly in a natural cavity of bedrock and covered with 
curving terracotta plaques.

9. Sarcophagus

A single example has been attested with a podium and 
lid only. The podium of the sarcophagus is situated 1 m. 
above the other tombs that are at bedrock level. The 
sarcophagus basin was probably damaged during the 
earth removal by heavy machinery before the onset of 
salvage excavations. The lid was uncovered upside down 
just to the west of the podium, extending in the north-
south direction. The lid is a Pamphylian type saddle-roof 
shaped lid with acroteria and has an inscription on its 
north pediment. According to Prof. Dr. B. İplikçioğlu, the 
inscription reads: “Aurelios Polykhronios, the son of 
Boudios, had (this sarcophagus made) for himself (and 
…) and his relatives. If somebody else (opens or uses 
it?), he will pay … (as a fine) to the imperial treasury.”

10. Burials in Natural Cavities in Bedrock

Though few in number, this type of burial is found featur-
ing multiple skeletons placed side by side or on top of 
each other inside natural cavities in bedrock. Furthermore, 
nearby excavated tombs, skeleton pieces thrown as piles 
into natural cavities in bedrock were found as well. This 
burial type is particularly encountered in the east section 
of the excavation site, especially in its south part and 
inside and around the natural fissure extending in the 
east-west direction.
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Doğu Garajı, Halk Pazarı mevkii, Antik Attaleia kenti 
nekropol alanında Mart 2008 ve Şubat 2009 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen kazılarda ele geçen buluntula-
rın başlıcaları şöyledir: çok sayıda değişik dönemlere ait 
farklı formlarda PT unguentariumlar, amphoralar, testiler, 
biberonlar, kandiller, figürinler, alabastronlar; camdan 
yapılmış koku şişeleri, gözyaşı şişeleri ve çubuklarıyla 
birlikte kapakları, kaseler, oyun taşları, boncuklar, bile-
zikler; kemikten yapılmış kutular, iğneler, spatula ve takı 
parçaları, altın ve gümüşten yapılmış küpe, yüzük, bile-
zik, diadem, broş gibi süslenme objeleri; yazıtlı mezar 
steli parçaları, yazıtlı sunak, kurşun mezar teknesi, deniz 
kabuklarından süs eşyaları, bronz-demir strigilisler, 
bronz aynalar, iğneler, tıbbi aletler ve sikkeler. Bulun-
tuların, Antalya Müzesi laboratuarında konservasyon ve 
restorasyonları yapılmaktadır.

Nekropol alanında, mezarların yanı sıra, antik yol izleri-
ne de rastlanmıştır. Parselin güney yarısında, anakaya 
üzerinde tekerlek izleriyle kendini gösteren ve birbirini 
kesen farklı doğrultularda yollar tespit edilmiştir. Bu yol-
lar, kırılmış mimari parçalar (sütun parçaları, lahit kapağı 
parçaları vb.), moloz taşlar, kaba hamurlu seramik ve 
tuğla parçaları ile doldurularak dromoslu ve sandık tipi 
mezarların üzerinden geçirilmiştir. Bu da yolların bu 
mezarlardan sonraki bir evrede kullanıldığını ve nekro-
pol içinde ulaşımı sağlamış olabileceği gibi, kente yakın 
çevreden ulaşımı sağlayan bağlantılar olabileceğini 
düşündürmüştür. Ancak bu tekerlek izlerinin uzantısı 
batı alanda, kurtarma kazısı öncesinde yapılan toprak 
hafriyatı sırasında yok olduğu için izlenememiştir. 

Antik yol güzergahlarının yanı sıra, parselin güneyinde 
lahit podyumunun doğrultusunda paralel olarak 10.34 
m. uzunluğunda, kuzey-güney doğrultulu uzanan, dev-
şirme mimari blokların yan yana sıralanarak yerleştirildi-
ği görülmüştür. Bu blokların lahit podyumuna doğru 
uzanan kuzeydeki 4.30 m.’lik bölümü, moloz taşlarla 
oluşturulmuştur. Podyumun önünde, moloz taş örgü 
kuzeye doğru 6 m. uzanmaktadır. Blok sırası güney uçta 
batıya doğru köşe yapmakta olup, batı ucu tahrip 
olmuştur. Lahit podyumunun 2.70 m. güneyinde aynı 
aksta ve bu taş sırasına paralel uzanan büyük ve düzgün 
tıraşlanmış bloklarla yapılmış tek sıra halinde bir blok 
sırası daha bulunmaktadır. Bu sıranın güney uçta uzanan 
bloklarla birleştiği düşünülmektedir. Ancak, blok sırası-
nın güney ucu hafriyat sırasında yok olduğu için kesin 
bir şey söylemek mümkün değildir. Bu blok sırasının 
kuzey ucu köşe yaparak batıya doğru uzanmaktadır.

Parselin güneydoğusunda, doğu alanın güneyinde, doğu 
batı doğrultusunda uzanan ortalama 1 m. kalınlığında 
devşirme mimari parçalar ve moloz taşlarla yapılmış bir 
duvar kalıntısı tespit edilmiştir. Ancak duvarın doğudaki 

In the earth removed by heavy machinery before excava-
tion we found an osthotek lid, which points to the pres-
ence of this burial type as well. However, we have not 
yet found an osthotek in situ.

Small finds uncovered from March 2008 through 
February 2009 in the course of salvage excavations at the 
necropolis of ancient Attaleia in Doğu Garajı – Halk 
Pazarı mevkii are as follows: numerous terracotta 
unguentaria of various periods and forms, amphorae, 
jugs, nursing bottles, lamps, figurines, alabastrons; glass 
perfume bottles, tear bottles with their lids with sticks, 
bowl, game pieces, beads, bracelets; bone boxes, pins, 
spatula and jewelry pieces, gold and silver jewelry 
including earrings, rings, bracelets, diadems and brooch-
es; fragments of inscribed tomb stelae, inscribed altar, 
lead burial basin, accessories made from seashells, 
bronze-iron strigilis, bronze mirrors, pins, medical tools 
and coins. The finds are in the process of conservation 
and restoration in the laboratories of Antalya Museum.

In addition to tombs, traces of ancient roads were also 
identified in the excavation site. In the southern half of 
the lot, roads in various directions and intersecting each 
other were noticed along with wheel troughs in bedrock. 
The roads extend over chamber tombs with dromos and 
cist-type tombs filled with broken architectural fragments 
(column fragments, sarcophagus lid fragments etc.), rub-
ble and potshards with rough fabric and brick fragments. 
Thus it is possible that these roads came into service in a 
phase after the burials had stopped, or, they connected 
the city to nearby vicinity. However, extensions of these 
wheel troughs could not be traced in the west half as 
they were destroyed during earth removal by heavy 
machinery.

Furthermore, in addition to ancient roads, in the south-
ern half of the lot, a stretch of 10.34 m. was covered with 
reused architectural blocks, extending in the same direc-
tion as the sarcophagus podium. The northern 4.30 m. 
stretch of this flooring extending toward the sarcophagus 
podium was made with rubble. The rubble flooring 
extends northward for 6 m. before the podium. The row 
of blocks turns west in the south but its west end is 
destroyed. Another single row of large and well-chiseled 
blocks extend parallel to this stone row, 2.70 m. south of 
the podium. It is thought that this row joined the blocks 
at the south end; however, its south end was destroyed 
during earth removal again. Its north end turns west 
making a corner.

In the southeast of the lot, south of the east section, a 
wall remain of average 1 m. thickness and built with 
reused architectural blocks and rubble extends in the 
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büyük bir bölümü ve parseli sınırlayan toprak kesit içeri-
sine uzanan batı ucunda bir bölümü kurtarma kazısı 
öncesi iş makinelerinin kazısı sırasında yok olmuştur. 
Duvarın doğu ucu, parseli doğuda sınırlayan toprak kesit 
içerisinde izlenebilmektedir. Batı ucunda ise, duvarın 
parselin güney sınırını oluşturan toprak kesit kütlesi içe-
risinde kısmen görülebilen düzgün tıraşlanmış bloklarla 
örülmüş, kuzey-güney doğrultulu? yüksek bir duvarla 
birleştiği anlaşılmaktadır. Duvarın örgü niteliği, zamanla 
sızan suların içerdiği minerallerle kalkerleşmiş kalın 
tortu tabakaları nedeniyle tam olarak kendini gösterme-
mektedir. Ancak duvarın güneyinde, güney toprak kesit 
dibinde yapılan kazı çalışmaları sırasında, bu duvarın üst 
kısmının yıkılmasıyla oluşmuş blok yığınları, kiremit ve 
tuğla parçaları ortaya çıkarılmıştır. Bu blok yığını içeri-
sinde devşirme malzemenin yoğun olduğu ve moloz 
taşların da duvarın yapımında kullanıldığı anlaşılmıştır. 
Bu yıkıntı içerisinde yoğun yanık tabaklarla ve kireç harç 
kütleleriyle karşılaşılmıştır.

Alanda halen tarafımızca sürdürülmekte olan kurtarma 
kazılarında mezar sayısının artacağı muhakkaktır. 

Geçmiş yıllarda, çevredeki parsellerde, Eski Halk Pazarı 
mevkiinde ve Doğu Garajı civarındaki temel sondajla-
rında rastlanan mezarlarla Attaleia Doğu Nekropolü’ne 
dair az sayıda ve kopuk kopuk bilgiler edinilmiştir. Doğu 
Garajı - Halk Pazarı Mevkii’nde ortaya çıkan mezarlarda 
yapılan bu kazılarla, kentin bugüne kadar bilinmeyen 
nekropolünü ve geçmişini aydınlatacak yeni bulgulara 
ulaşılmaktadır. İlk belirlemelere göre, nekropol alanının 
İ.Ö. 3. yy. sonu ile İ.S. 4. yy. arasında ortalama yedi yüz-
yıl boyunca kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

east-west direction. However, a great portion of this wall 
in the east and part of its west end extending into the 
west profile were destroyed during earth removal. The 
east end of the wall can be traced in the east profile of 
the lot. At the west end, it is understood from what can 
be seen in the west profile that the wall joins with a 
higher wall built with finely chiseled blocks and extends 
in the north-south direction(?). The masonry characteris-
tics of the wall cannot be clarified due to a thick sedi-
ment layer calcified in time by minerals in the rain water 
that penetrated through the ground. However, in the 
course of excavations by the south profile of the excava-
tion site, to the south of the wall, we uncovered piles of 
blocks and bricks and tiles formed by the collapse of this 
wall. It was seen that reused materials were high in 
number and rubbles were also used. This debris con-
tained extensive layers of burning and lime mortar 
masses. 

It is clear that the number of tombs uncovered will 
increase with the ongoing excavations. In the previous 
years, we had obtained bits and pieces of information 
regarding the necropolis of ancient Attaleia from tombs 
uncovered by chance during soundings for foundations 
in former Halk Pazarı and Doğu Garajı Mevkii. These 
salvage excavations have provided us with a wealth of 
information regarding the hitherto unknown ancient 
necropolis and history of the city. The preliminary obser-
vations date the necropolis to end of the 3rd century B.C. 
through 4th century A.D., about seven centuries of use.
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