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Antalya ili, Alanya ilçesi Okurcalar kasabası sınırları 
içinde bulunan Alara Kalesi ve Ortaçağ yerleşmesindeki 
kazı çalışmaları 27 Temmuz - 21 Ağustos tarihleri arasın-
da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle gerçekleş-
tirilmiştir*. 

Geçen yıl çalışmalarına başladığımız alanlar ve bu sene 
ilk defa kazısını yapacağımız yeni çalışma bölgeleriyle 
birlikte, yedi farklı alanda çalışılmıştır. İç Kale Köşk, 
Aşağı Hamam ve demirci atölyesi kazılarını tamamla-
mak öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Bunların dışın-
da, Kasırlı Hamam’ın güney batısındaki bölüm, İç Kale 
kapısı ve çevresindeki alanlarda, Orta Kale yapı kalıntısı, 
aşağı kent yapı kalıntısında da kazılara başlanılmış, yer-
leşim alanında belirlenen bazı noktalarda sondajlar 
yapılmıştır. Kazı ile birlikte, fotogrametrik belgeleme ve 
ölçüm çalışmaları, çevrede yüzey araştırmaları ve basit 
onarımlar da gerçekleştirilmiştir.

Rölöve ve Fotogrametrik Çalışmalar

Geçen yıllarda kazısına başlanan veya tamamlanan 
alanlarda rölöve projeleri alınmıştır. Bu kapsamda, 
Ayazma Şapeli’nin rölöve ve restorasyon projesi hazırla-
narak üzere Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’na gönderilmiştir. İç Kale’de kazısı tamamlanan 
Kasırlı Hamam ile Aşağı Hamam’ın rölöve ve ölçümle-
meleri tamamlanmıştır. 

Kazı alanında kot farklılıkların yüksek olmasına bağlı 
olarak ölçümlemede Laserli Totalstation kullanılmıştır. 

* Kazıya, Selçuk Üniversitesi’nden sanat tarihçi, arkeolog beş 
bilim adamı ve 18 öğrenci katılmıştır. Arkeolog Y. Şahin 
bakanlık temsilci olarak görev almıştır. Kazı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
DÖSİMM Saymanlığı tarafından finanse edilerek desteklen-
miştir. Ayrıca, Suna – İnan Kıraç, Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü (AKMED) ile Okurcalar Belediyesi tara-
fından sağlanan destekler çalışmalara ivme katmıştır. 

Excavations at the Alara Fortress and surrounding medi-
eval settlement, located within the Okurcalar of Alanya 
İlçesi, Antalya, were begun on July 27, 2010 and finished 
on August 21, 2010. Permission was granted by the 
Ministry of Culture and Tourism*. 

Work was carried out in seven different areas, including 
new area and those from previous campaigns. This year, 
a priority was given to complete the excavations at 
Citadel Kiosk (İç Kale Köşkü), the Lower Baths and the 
Blacksmith’s Workshop. Excavations also were initiated 
in the southwest part of the Kasırlı Hamam, the Citadel 
Gate (İç Kale Kapısı) and environs, the remains of the 
Middle City gate and environs, and the remains of a 
building in the Lower City. Soundings were dug in the 
settlement area and excavations, topographic and photo-
metric work, and surveys in the environs and simple 
repairs were completed.

Relevé and Photometric Work

Areas excavated and/or completed in the previous cam-
paigns were measured to prepare the relevé plans. 
Relevé and restoration projects of the Ayazma Chapel 
were prepared and submitted to the Antalya Regional 
Board of Cultural and Natural Assets for approval. 
Measuring and relevés of the Kasırlı Hamam and Lower 
Baths were completed.

* The excavation team comprised five scholars including art 
historians and archaeologists as well as 18 students from 
Selçuk University. State representative was Y. Şahin. Financ-
ing was provided by the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums, Ministry of Culture and the Tourism, 
DÖSİMM. In addition, Suna & İnan Kıraç Research Institute 
on Mediterranean Civilizations (AKMED) and Okurcalar 
Municipality’s contributions accelerated and facilitated the 
campaign.

Alara Kazısı 2009

Excavations at Alara in 2009
Osman ERAVŞAR
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Özellikle İç Kale’nin bazı bölümlerine ulaşımın zor 
olması sebebiyle tamamının ölçümü yapılamamıştır. 
Rölöve çalışmalarında geçen yılki Laser Scanner tarama 
sonuçları da kullanılmıştır.

Kazı Çalışmaları:
İç Kale ve Köşk Kazısı 

İç Kale’nin kapı önündeki mekân ve hamamın batısında-
ki bölüm olmak üzere iki farklı alanda yoğunluk kazan-
mıştır (Çiz. 1 Res. 1). Önceki yıllarda, Kasırlı Hamam 
adıyla literatüre giren yapı ile Kasır olduğu belirtilen 
yapının kazısı tamamlanmıştı. İç Kale’nin güneyinde 
bulunan kalenin kapısı ile saray arasında kot farkının 
olduğu da dikkate alınmış ve İç Kale giriş kapısından 
itibaren yukarı bölümlerle olan ulaşımın nasıl sağlandı-
ğı, İç Kale’nin batı bölümündeki mekânlarla olan ilişkisi, 
sarayın İç Kale’de nerede olduğu sorularına yanıt sağla-
yacak verileri ortaya koymak amacıyla kazılara başlanıl-
mıştır. Ayrıca İç Kale girişinde bulunan döküntü içinde 
saraya ait olabileceğini düşündüğümüz kalıntılarında 
tespit edilmesi hedeflenmiştir. Kayalık zemin ile dolgu 
bölümleri birbirinden ayırmanın sağladığı kolaylıkla 
çalışmalara dolgu zeminin yoğun olduğu Kasırlı 
Ha mam’ın güneybatısından başlanmıştır. Burada önceki 
kazı sezonunda ortaya çıkarılan basamakların varlığın-
dan hareketle benzeri bir basamak sırasının kale kapısı-
na doğru yönelmiş olabileceği öngörüsünde bulunul-
muştur. Bu doğrultuda dar koridorun hizasından aşağı 
doğru başlanılan çalışmaların başlangıcında -70 cm. 
kotunda bir basamak bulunmuş, bu basamağın devamını 
ortaya çıkarmak için kazılar kuzeybatıdan-güneydoğuya 
doğru (İç Kale kapısının girişine doğru) sürdürülmüştür 
(Res. 2). Çalışmalar ilerledikçe bir kavis çizerek iç kapıya 
doğru yönelen, kayaya oyulmuş bir merdiven olduğu 
anlaşılmıştır. Giriş kapısının olduğu alanda yüzey topra-
ğından -1.80 m. kotuna kadar inilerek kale kapısının eşik 

Due to extensive differences of level in the excavation 
area, a laser total station was used for measurements. 
Some parts of the Citadel being inaccessible, and they 
could not be measured. Relevé work integrated the laser 
scanner results of the previous year.

Excavations:
Citadel and Kiosk

Excavations here focused in two areas; the room in front 
of the citadel’s gate and the west section of the baths 
(Dwg. 1 Fig. 1). Excavations at the buildings known as 
Kasırlı Hamam and the Kasır in previous campaigns were 
completed taking into account the level differences 
between the gate on the south of the citadel and the 
palace, excavations were begun in order to clarify the 
circulation flow within the citadel, its connection with 
rooms in the west part of the citadel, and the exact loca-
tion of the palace within the citadel. In addition we 
hoped to find some fragments of the palace in the debris 
by the citadel gate. As the rocky ground and fill can eas-
ily be distinguished, excavations started in the southwest 
of the Kasırlı Hamam where the fill is thick. Based on 
stairs uncovered in the previous campaign, it was 
assumed that a similar flight of stairs might lead to the 
citadel gate. Thus, from the level of the narrow corridor, 
the work proceeded downhill. At the very beginning, 
another step was uncovered at -0.70 m. level and, to 
expose its extension, excavation continued from the 
northwest to southeast, i.e. toward the entranceway of 
the citadel gate (Fig. 2). As work progressed, a stairway, 
curving toward the inner gate was seen. At the gate, 
excavation reached -1.80 m. level from the surface and 
the threshold was found. Here, a stairway of ten steps of 
various heights, cut into the bedrock and curving slightly 
westward were uncovered. During the work, large 
blocks, fallen and blocking the passageway of the gate, 

Çiz. 1  İç Kale Sarayı ve çevresinde kazı alanı vaziyet planı
Dwg. 1  Citadel Palace and environs, layout plan

Res. 1  İç Kale Sarayı ve çevresinin panoramik görünüşü
Fig. 1  Panoramic view of the Citadel and its environs



3

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

taşı ortaya çıkarılmıştır. Burada ana kayaya işlenmiş, baş-
ladığı noktadan batıya doğru hafifçe kavis yapan, farklı 
yüksekliklerde 10 basamaklı bir merdiven bulunmuştur. 
Çalışmalar sırasında yukarıdan düşen ve İç Kale kapısı-
nın önünü tıkayan iri moloz taş blokları kaldırılmıştır. Bu 
bölümdeki kazıdan formları bozulmuş çok sayıda sera-
mik parçası ile küçük çini parçaları bulunmuştur. 

Kasırlı Hamam’ın batı tarafında yarısı yıkık bir halde 
olan tonozlu bir bölüm bulunmaktaydı (Res. 1). 2008 
kazı sezonunda bu yapının işlevi ve saray ile olan ilişki-
sini ortaya çıkarmak amacıyla yapının giriş olarak kulla-
nıldığı düşünülen bölümden başlanarak iç kısımlarına 
doğru ve batı cephede kazılar yapılmıştı. 2009 yılında, 
bu mekânın üst örtüsünde ve önündeki bölümde çalışıl-
mıştır. Tamamen dolgu toprakla ve sarayın üst katlarında-
ki duvar yıkıntıları ile dolmuş olan bu alandaki çalışma-
ların amacı, 3 no.’lu tonozlu mekânın hamam ile olan 
ilişkisinin ortaya çıkarılması ve yıkılma tehlikesi geçiren 
bölümlerin sağlamlaştırılarak üzerindeki yükün hafifletil-
mesidir. 2.50x2.00 m. ölçülerindeki alanda -70 cm. 
derinlikte toprak hafriyatı yapılmış, yapının 1. kat zemin 
döşemesine ulaşılmıştır. Zemin döşemesinin koruma 
amacıyla üzeri 5 cm.’lik toprak tabakası ile üzeri kapa-
tılmıştır. Buradan çatı kiremiti olduğunu düşündüğümüz 
bol miktarda pişmiş toprak kaplama malzemesi ele 
geçmiştir. 

İç Kale’deki diğer bir kazı alanı da Kasırlı Hamam’ın 
güney-batısında yer alan yapı kalıntısıdır (Res. 1, 3). 
Burada H açmasının kuzeyindeki mekân H1 olarak 
adlandırıldı. 2008 yılı kazı çalışmalarında bu alanın 
önünde bulunan “G” kodlu açmada yapılan çalışmalar 
ile ortaya çıkarılan dört basamağın, üst kata doğru 
devam ettiği anlaşılınca kazılar bu alana doğru kaydırıl-
mıştı. Bu bölümdeki taş yığınları altında özgün 
me kânların niteliğinin anlaşılabilmesi, sarayın idare 

were removed. Numerous amorphous potsherds and 
broken fragments of tiles were found here.

To the west of the Kasırlı Hamam was a vaulted room, 
half in ruins (Fig. 1). In the 2008 campaign, work had 
begun here, starting from the area thought to be as the 
entrance and proceeded inward, along the west façade. 
In 2009, work continued on the superstructure and fore-
area, with focus on removing earth and wall fragment 
debris, fallen from the upper floors of the palace, which 
would relieve the load on the endangered parts for rein-
forcement. It would also reveal the connection of the 
vaulted room (nr. 3) to the baths. Earth was removed 
reaching -0.70 m. level in an area of 2.50x2.00 m. and 
the surface of the first floor was revealed. The flooring 
was re-covered with an earth layer of 5 cm. for protec-
tion. Excavation brought to light many fragments of ter-
racotta veneer which we think were roof tiles.

Another area of excavation inside the citadel is the build-
ing remains to the southwest of the Kasırlı Hamam 
(Figs. 1, 3). Here, the room in the north part of trench H 
is called H1. As the four stairs uncovered in trench G, 
2008, were seen to continue upward, excavations fol-
lowed, hoping to find the administrative section of the 
palace that might be concealed under stone heaps. Work 
was based on the hypothesis that this area was the main, 
administrative center of the palace. It was necessary 
therefore to identify construction techniques and tradi-
tional floor plans which would have been used in an 
administrative area. 

The target of the excavation was to uncover the entrance 
area of the building that led into the main part of the 
palace. For this purpose, pieces fallen from the super-
structure and side walls were removed systematically 
and piled in adjacent areas. The west, east, south and 
north walls of the building were uncovered, exposing a 

Res. 2  İç Kale’de açığa çıkarılan basamaklar
Fig. 2  Stairs uncovered in the Citadel

Res. 3  H Kazı açmasının kazı sonrasındaki durumu
Fig. 3  Trench H after excavation
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bölümlerinin açığa çıkarılabilmesi amaçlanmıştır. Çalış-
maların hedefinde sarayın asıl bölümünün burası olduğu 
hipotezi bulunuyordu. Bu bağlamda sarayın yönetim 
mekânının burası olabileceği ve bu düşüncenin ispatı 
için yapım geleneği ve tekniklerinin tespit edilmesine 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu alandaki kazının hedefi, ana 
mekânın dağıtım işlevini üstlenen yapının giriş bölümü-
nü ortaya çıkarmak idi. Üst örtüden ve yan duvarlardan 
yıkılarak alan içine dolan yapı malzemeleri düzenli bir 
biçimde kaldırılarak, alanın içinde belirlenen bölgelerde 
istiflendi. Yapının batı, doğu, güney ve kuzey duvarları 
ortaya çıkartıldı. Aynı zamanda kuzey duvarında bir kapı 
açıklığı tespit edildi. Mekânın duvarlarında sıva üzerinde 
fresk parçaları ve küçük kiremitlerin varlığı anlaşıldı. Bu 
çalışmaların ardından bitişikteki H2 açması olarak 
tanımlanan küçük bir dağıtım mekânına geçildi. 
Kuzeyinde bir açıklık bulunduğu, muhtemelen burada 
saraylarda gördüğümüz balkon benzeri bir açıklıkla iliş-
kili olabileceğinden hareketle kazılara başlandı. H1 
açmasının kuzey duvarında ortaya çıkartılan kapı açıklı-
ğından itibaren H2 açmasına doğru duvar takibi yapıldı. 
Üst örtü ve duvarların moloz yığınlarının kaldırılmasıyla 
burada küçük bir mekânın olduğu tespit edildi ve doğu, 
güney ve kuzey duvarları ortaya çıkarıldı. Kuzey-doğu ve 
güney duvarlarında da birer kapı açıklığı bulunduğu 
görüldü. Küçük fresk parçaları ve üst örtüye ait olduğu 
düşünülen kiremit parçaları ortaya çıkartıldı. Bu mekânın 
güneybatısında bulunan bitişikteki mekânın kazısına 
başlanıldı. H3 açması mekânına iki farklı giriş ile ulaşılır. 
Bu girişlerden H2 açmasının güneyindeki kapı açıklığı-
nın doğrudan mekânın içine açıldığı, kazı sonucunda 
anlaşılmıştır. H1 açmasının kuzeyindeki kapının da bu 
alana açıldığı anlaşıldı. Bu iki açıklığın bu alana doğru 

doorway in the north wall. The walls originally had fres-
coes on plaster and small roof tiles. Thereafter, the work 
continued in a small circulatory distribution room called 
H2. Thinking that an opening in the north wall might be 
related to a balcony, as had been seen in previous palace 
excavations, the doorway was entered and another wall 
was followed toward H2. Debris from the fallen super-
structure and walls were removed and a small room was 
found beneath it. Its east, south and north walls were 
subsequently exposed. It also had a doorway in its north-
east and south walls. Small fragments of fresco and roof 
tiles, apparently belonging to the fallen superstructure, 
were uncovered. Excavation was begun in the adjoining 
room on the southwest. Room H3 is accessed from two 
entranceways, one of which leads directly from the door 
on the south of H2. The doorway on the north of H1 also 
leads into this area. Since both doorways led into this 
area and, in consideration of the area’s dimensions, it 
might be surmised that the main part of the palace 
would be here. This large room was also full of rubble 
fallen from the upper floors and walls. The west wall, 
which was almost entirely fallen, was followed south-
wards to discover its extent. In the course of removing 
the rubble, regular stone paving and turquoise colored 
tiles fixed on the corner of north and west walls with 
mortar, were uncovered at -0.25 m. level. These finds 
point to good quality masonry and wall decoration.

Another area of excavation in the citadel is the room 
adjoining the fortifications and located to the west of the 
stairway excavated prior to the citadel gate. With its walls 
partly extant, the room contained architectural debris 
from upper levels. Excavations started in this room, 
which was probably used by palace guards. The room 

Res. 4  Orta Kale’de kale kapısı arkasında bulunan yapı kalıntıları          Fig. 4  Building remains behind the gate in the Middle Fortress
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yönelmesi ve büyüklüğü de dikkate alınırsa, muhteme-
len aranan sarayın asıl bölümü burası olmalıdır. Bu 
mekânın içinde de tıpkı diğerlerinde olduğu gibi üst örtü 
ve duvar yıkıntılarından düşen moloz taş doludur. 
Tamamına yakını yıkılmış olan batısındaki duvardan iti-
baren güneye doğru duvarı izlenerek planın ortaya çıkar-
tılması hedeflendi. Bu moloz temizleme çalışmaları 
sırasında -25 cm. kotunda in situ olarak düzgün dikdört-
gen sıralı zemin döşemeleri ve batı duvarı ile kuzey 
duvarının kesiştiği yerde duvara sıva ile tutturulmuş firu-
ze renkli çiniler ortaya çıkartıldı. Bu buluntular, nitelik 
olarak gösterişli bir duvar örgüsü ve süslemelere sahip 
bir mekâna işaret etmektedir. 

İç Kale’deki bir diğer kazı alanı, kalenin kapısı önünde 
ortaya çıkarılan basamakların batısında, üst örtüsü yıkıl-
mış güneyde sur duvarına bitişik bir mekândır. Duvarları 
da kısmen yıkılmış olan mekânın içinde sarayın üst kot-
lardaki bölümünden düşen yapı elemanları yer alıyordu. 
Muhtemelen kale görevlileri tarafından kullanılan bu 
bölümün işlevini anlamak ve basamaklarla olan bağlan-
tısını ortaya çıkarmak amacıyla kazılara başlandı. 
3.90x3.65 m. ölçüsündeki mekânın giriş aralığından, 
içine doğru sürdürülen çalışmalarda kapı eşiği zemin 
kotu olarak kabul edildi. Kareye yakın olan mekânın 
güney duvarı, sur duvarı olmasına karşılık diğer duvarla-
rı arasında organik bir bağ olmadığı anlaşıldı. Kapı eşi-
ğindeki moloz yığını temizlenerek, içinde kısmen hafri-
yat çalışması yapılmıştır. Güneybatı köşesinde zemini 
bulmak için bir sondaj açılmıştır. -55 cm. derinliğe inil-
mesine rağmen zemine ulaşılamamıştır. Güneydeki sur 
duvarı kotunun çok aşağılarda olduğu dikkate alınırsa 
zemin kotunun daha alt seviyelerde olması gerektiği ön 
görülmektedir. Ancak tek bir girişin olması kotun daha 
alt seviyelerde olamayacağına da işaret etmektedir. 
Alandaki kazı çalışmaları sırasında sarayın üst bölümle-
rinden buraya döküldüğü anlaşılan yer yer formları 
bozulmuş seramik parçaları ve kırık çiniler ele geçmiştir. 

Orta Kale, A1 ve A2 Açmaları

Sarp bir kayalık üzerine kurulu bulunan Alara Kalesi, Dış 
Kale, Orta Kale ve İç Kale’den oluşur. İç Kale, kayalık 
alanın en tepe noktasında yer alır. İç Kale’ye çıkan yol 
üzerinde kale girişinin güvenliğini artırmak amacıyla bir 
kale kapısı daha inşa edilmiştir. Dış Kale surları ise Alara 
Çayı kenarından başlayarak yerleşmeyi en dıştan kuşatır. 
Yerleşmenin içinde ise askeri anlamda güvenlikli özel bir 
bölge daha inşa edilmiştir ki, burası Orta Kale’dir. Orta 
Kale’de girişten itibaren bir dizi yapı, bir biri ardınca 
konumlanmıştır. Orta Kale’deki bu yapıların nitelikleri-
nin ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalara başlanmıştır 

was inspected to clarify its function and to find out any 
connection to the stairs. It measured 3.90x3.65 m. Work 
proceeded from the doorway inward and the floor level 
was fixed at the threshold. Its south wall was the fortifica-
tion wall, without any direct connection to the others. 
The rubble fill at the threshold and some of the earth fill-
ing from the inside was removed. A sounding was dug in 
the southwest corner to reach the floor level, but at -0.55 
m. level the floor was still not reached. Considering the 
much lower ground level of the fortification wall, the 
floor level here was expected to be somewhat the same. 
However, the presence of a single entranceway did not 
suggest a substantially lower ground level. Small finds 
included partly amorphous potshards and tile fragments, 
all of which likely fell from the upper sections of the 
palace.

Middle Fortress, Trenches A1 and A2

The Alara Fortress, built on a steep rocky hill, comprises 
an Outer Fortress, a Middle Fortress and the Citadel 
itself, which is on its highest level. On the way, leading 
to the Citadel, another gate was built, possibly to 
improve security. The Outer Fortress walls encircle the 
settlement starting from the Alara Stream. Inside the set-
tlement is another secure area, serving as the Middle 
Fortress, and there is a series of buildings starting from 
the gate which also lead to the Middle Fortress. 
Excavations began in the Middle Fortress to identify these 
buildings (Fig. 4.) Trench A1 was aimed at exposing the 
room behind the bastions (Fig. 5.)

It was realized from the differences in rubble levels, that 
the area to be examined was considerably filled. Thus, 
the easternmost room of the three was excavated first. 

Res. 5  Orta Kale’de yapı kalıntılarının kazı sonundaki durumu
Fig. 5  Building remains in the Middle Fortress after excavation
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(Res. 4). A1 açması olarak kodlanan çalışmalarda, burç-
ların hemen arkasında kalan mekânın tamamen ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır (Res. 5).

Mekânın içinin oldukça fazla dolduğu, aynı seviyede 
olmayan kottan anlaşılmaktadır. Bu nedenle, üç farklı 
mekândan oluşan alanda doğudakinden başlanılmıştır. 
Farklı kot ve değişken tesviyeden dolayı -80 cm., ile -30 
cm. arasında hafriyat yapılmış ve kaba yonu taştan inşa 
edilen yapının bir kısmının ana kaya üzerine oturtuldu-
ğu, üst örtüsünün ahşap hatıllı olduğu anlaşılmıştır. 
Ortalama 40 cm. kalınlığında olan duvarlar, belli bir 
seviyeye kadar yıkılmıştır. Güney duvarı da ortaya çıka-
rılan yapı yaklaşık 6.00x3.80 m. ölçüsündedir. Yapının 
içinde, güney duvarının ortasında dikkati çeken yaklaşık 
1.20 m. uzunluğundaki bir duvar kalıntısı muhtemelen, 
ana kayayla birleştirilmiş tesviye duvarıdır. Muhtemelen 
girişin de sağlandığı doğu duvarı yıkılmıştır.

Ele geçen 3 adet sikkeden biri Selçuklu, ikincisi Bizans 
Dönemi’ne sonuncusu korozyona uğradığı için dönemi 
anlaşılamamaktadır. Açmada ok ucu, zil, nal, çivi ve çok 
sayıda sırlı ve sırsız seramik parçaları da bulunmuştur. 

A2 açması, A1 açmasının batısında, hemen bitişiğinde-
dir. 4.30x4.00 m. genişliğindeki bu mekânın girişi 
kuzeybatı köşededir. Ardı ardına yapılmış olan A1 ve A2 
açmaları arasında geçiş yoktur. Yaklaşık olarak -70 cm. 
kot derinliğine inildiğinde metal cüruflar, çeşitli boyut-
larda çiviler, ok ucu, kemer tokası, metal kapı unsurları 
ve sırlı ve sırsız seramik parçaları bulunmuştur. 

Aşağı Hamam Kazısı - C Açması 

Önceki yıllarda açılan hamam ve çevresi kuzey doğu 
yönünde genişletilerek C1 açması ortaya çıkarılmıştır 
(Çiz. 2 Res. 6). Mimari yapı kalıntılarından yola çıkılarak 

The uneven ground level caused excavation to range 
from -0.30 m. to -0.80 m. It was seen that the building, 
having been built with roughly cut stones partly resting 
on bedrock, had an upper floor of timber beams. The 
walls, averaging a thickness of 40 cm., had crumbled to 
various levels. When the south wall was exposed, the 
room was measured at about 6.00x3.80 m. Remains of a 
1.20-meter long wall about the middle of the interior 
south wall was probably a reinforcement wall that 
adjoined the bedrock. The east wall is in ruins. Possibly, 
an entrance was made on this side, as well.

Three coins were found. One was extremely corroded to 
enable identification. The other one is from the Seljuk 
period while the last one from the Byzantine period. 
Small finds included arrowheads, bells, horseshoes, nails 
and numerous glazed and unglazed potsherds.

Trench A2 adjoined A1 on its west. The room measuring 
4.30x4.00 m. was accessed through the northwest cor-
ner, but A1 and A2 cannot be accessed from each other. 
At about -0.70 m. level were metal slag, nails, arrow-
heads, belt buckles, metal door elements as well as 
glazed and unglazed potsherds.

Lower Baths - Trench C

The area of the baths and its environs, exposed in the 
previous campaigns, was extended northeast and formed 
the trench C1 (Dwg. 2 Fig. 6). The architectural remains 
found here suggested a commercial complex comprising 
a series of workshops side by side. Remains of baths by 
the Alara Stream seem to support this hypothesis. When 
the walls were followed it was clear that interconnected 
rooms of various sizes, and without any sign of pre-
planning, came one after the other. One such wall indi-
cated it had been built on foundations of an earlier wall, 

Res. 6  Aşağı Hamam ve Demirci Atölyesi
Fig. 6  Lower Baths and the Blacksmith’s Workshop

Çiz. 2  Aşağı Hamam ve çevresi kazı alanı vaziyet planı
Dwg. 2  Lower Baths and environs, layout plan
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yapılan değerlendirmelerde, yan yana sıralanmış atölye-
lerin oluşturduğu ticari bir yapı grubu olduğu kanısına 
varılmıştır. Alara Çayı’nın kenarında bulunan hamam 
kalıntısı da bu kanıyı destekler niteliktedir. Duvarlardan 
birbirine bağlı olan farklı mekânların güney ve kuzey 
yönde sıralandığı, belirli bir plan sistematiğinin bulun-
madığı anlaşılmıştır. Bu duvarlardan birisi, iki mekân 
arasına çapraz olarak yerleştirilmiş eski bir yapının 
temelleri üzerine sonraki dönemde inşa edildiğini gös-
termektedir. Bu sezonda, ardı ardına inşa edilmiş 3 adet 
mekân ortaya çıkarılmıştır. Kuzey güney doğrultusunda 
uzanan niteliksiz bir duvarın altında ve çevresinde daha 
aşağı kotlara doğru devam eden pithoslar tespit edilmiş-
tir (Res. 7). Çivi, at nalı, yüzük, küpe ve tanımlanamayan 
metal objelerin yanında Roma ve Selçuklu dönemlerine 
ait 6 adet mangır, 9 adet sikke, taş ağırşaklar, kandil par-
çaları, sırlı sırsız oldukça fazla seramik ve kırılmış halde 
cam parçaları ele geçen buluntular arasındadır. Bunun 
yanında toprak altında formunu korumuş fakat olduğu 
yerde tamamen çatlamış tandır ve pitos kalıntılarına da 
rastlanılmıştır. Çalışmalar esnasında az sayıda bulunan 
duvar çinilerinden biri, iki kolu kırılmış haç formludur ve 
İç Kale Hamamı’ndaki çinilerle aynı özelliktedir. Kaleye 
ait bu çini parçasının C açmasında bulunması yakın bir 
yerlerde bir çini fırınının olabileceğini düşündürmektedir. 

Aşağı Hamam Kazısı - K Açması 

2008 sezonunda Demirci Atölyesi’nin güneydoğusunda 
mimari kalıntılar yapılan sondaj çalışmalarıyla belirlen-
mişti (Res. 6). Dış kale surlarına bitişik bir alan içinde 
kalan bölgede, surların Aşağı Hamam yapılar topluluğu 
ile olan ilişkisinin anlaşılması için kazılara başlandı. 
Sondaj çalışmalarında ortaya çıkarılan duvar kalıntısı 
takip edilmiştir. Böylece öncelikle yapının güney duvarı, 
daha sonra sırasıyla doğu, kuzey ve batı duvarlar ortaya 

extending diagonally between two rooms. In this cam-
paign, three adjoining rooms were uncovered. 
Underneath and around a north-south wall of low qual-
ity, were pithoi buried deeper (Fig. 7). Small finds 
include nails, horseshoes, rings, unidentified metal 
objects, six mangır, nine coins, stone loom weights, lamp 
fragments, glazed/unglazed potsherds, and glass frag-
ments of the Roman and Seljuk periods. In addition there 
are the remains of intact but cracked pithoi and tandoors 
buried. One of the few examples of wall tiles uncovered 
is a cruciform piece with two arms broken. It is similar to 
those found at the Citadel Baths. This tile fragment found 
in the fortress, was uncovered in trench C and would 
suggest there might have been a tile kiln nearby.

Lower Baths - Trench K

Soundings in 2008 had shown the existence of architec-
tural remains to the southeast of the Blacksmith’s 
Workshop (Fig. 6). This area extends along the outer 
fortifications and excavations were started here to clarify 
the relationship between the walls and the group of 
buildings around the Lower Baths. The remaining exposed 
wall in the sounding was followed. Thus, the south wall 
was exposed first, then east, north and finally the west 
walls, respectively. Work continued outside the walls to 
determine the building’s connection with its surround-
ings. When all the walls were exposed, work continued 
inside the building. Debris was removed to about 1.50 
m. level and the floor was reached. It is possible this 
building had a single room and was not connected to 
anything else around it (Fig. 8). Small finds included 
mainly small glass and ceramic fragments.

Res. 8  K Açmasının kazı sonrasındaki durumu
Fig. 8  Trench K after excavation

Res. 7  Aşağı Hamam’da ortaya çıkarılan pithos
Fig. 7  Pithos uncovered in the Lower Baths
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çıkarıldı. Yapının çevresiyle olan ilişkisinin anlaşılması 
için duvarların dışında kalan alanda da çalışmalar sürdü-
rüldü. Dört duvar ortaya çıkarıldıktan sonra, iç kısımda 
yaklaşık 1.50 m. kotuna inildi. Ancak yapının özgün 
zeminine ulaşılamadı. Tek üniteli bir oda olduğu anlaşı-
lan yapının bitişiğinde başka bir yapı bulunmadığı, dışa-
rıdan da bir başka mekânla bağlantısının olmadığı anla-
şılmıştır (Res. 8). Çalışmalar sırasında küçük, cam ve 
seramik parçaları dışında başkaca bir buluntu ele geç-
memiştir.

Tanımlanamayan Yapı Kazısı (103 Ada, 4 Parsel) 

Önceki yıllarda dış kale surları içinde, Aşağı Hamam’ın 
güneydoğusunda bulunan, kuzey ve doğu duvarı ayakta 
olan yapı kalıntısının kazısına başlanılmıştı (Res. 9). 
2009’da, zemine ulaşabilmek ve yapıyı tanımlayabilmek 
için çalışmalara devam edilmiştir. Kuzey-güney doğrul-
tusunda dikdörtgen bir alanı kapladığı bilinen yapının 
güneybatı köşesinde, 3.80x1.30 m. ölçülerinde bir son-
daj açılarak muhtemel zemin kotu araştırılmış ve -80 
cm.’de belirli bir tabakada harç izine rastlanmıştır. 
Bunun yanında güney duvarının merkezinde mihrap 
olduğu düşünülen, bir niş ortaya çıkarılmıştır. Köylülerin 
verdiği bilgilerden bu mimari kalıntının bir mescid oldu-
ğu, kitabesinin 1950’li yıllarda alanın tarlaya dönüştürül-
mesi sırasında sökülerek dereye atıldığı, bu esnada 
yapının batı ve güney duvarının da yıkılıp tarlaya dahil 
edildiği aktarılmıştır. Kaba yonu taşla inşa edilen yapının 
üst örtüsünden günümüze hiçbir şey kalmamıştır. 
Muhtemelen ahşap bir örtüye sahip olan yapının, hangi 
tarihe kadar faaliyet gösterdiği de bilinmemektedir. 
Duvar yüzeylerinde yapılan incelemede yapının üç 
farklı döneme ait duvar tekniğine sahip olduğu görül-
mektedir.

Unidentified Building Remains (Insula 103 Lot 4)

Excavation was started in remains of the building located 
to the southeast of the Lower Baths and within the outer 
fortress. Its east and north walls still stand (Fig. 9). The 
work continued in 2009, attempting to reach the floor 
level and clarify the purpose of the building. In the 
southwest corner of this north-south rectangular build-
ing, a sounding of 3.80x1.30 m. was dug to explore the 
floor level but only at -0.80 m. level were traces of mor-
tar. In addition, a niche, possibly a mihrab, was exposed 
in the middle of the south wall. According to information 
gathered from the local villagers, this building was a 
masjid. Its inscription panel had been thrown into the 
river when the site was reclaimed for cultivation pur-
poses and the south and west walls were deliberately 
pulled down to integrate them into a field. Nothing has 
survived from most probably the timber superstructure 
of this building made of roughly cut stones. It is not 
known at what time this building was abandoned. An 
examination of the extant walls revealed three phases of 
masonry construction.

 

Res. 9  Yapı kalıntısı, kazı alanının Kale’den görünüşü 
Fig. 9  Excavation of the building remains as seen from the Citadel
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Antik Antiokheia ad Kragum (Güney Köyü, Gazipaşa)’daki 
Kuzeydoğu Tapınağının dördüncü sezon arkeolojik ince-
lemeleri Temmuz ve Ağustos 2009 aylarında gerçekleşti-
rilmiştir. Yedi hafta süren kampanya sırasında Antiokheia 
ad Kragum Arkeolojik Araştırma Projesi (ACARP) üyeleri 
tarafından birbiri ile ilişkili üç ayrı alanda çalışmalar 
yapılmıştır*.

1. Mimari Blokların Belgelenmesi ve Kaldırılması

Önceki sezonlarda olduğu gibi proje üyeleri, yıkık tapı-
nağın batı ve güney çeyrekleri dağınık bloklardan temiz-
lemeye devam etti. Önceki üç sezonda geliştirilen belge-
leme işlemleri verimli ve etkin bir yöntemdir. Buna göre 
öncelikle, açığa çıkan ve belgelenmemiş her yeni blok, 
bir kayıt sisteminde kataloglanıyor, ardından blok yığını-
nın zemin planı üzerinde total station ile konumu işleni-
yor. Blok kayıtlarında bloğun kısa tanımı, ölçüleri, duru-
munun ön raporu, diğer bloklara göre konumunun bir 
eskizi yer alıyor. Her bir bloğun ön incelemesi orijinal 
konumunda fotoğraf kaydı ile tamamlanıyor. Bu ilk 
işlemden sonra iki çizim uzmanından oluşan ekip henüz 

* Saha çalışmasının gerçekleştirilmesi için gerekli kazı izinleri-
ni veren Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkürlerimizi sunu-
yoruz. Projemiz için her türlü kolaylığı sağlamak üzere elle-
rinden geleni yapan yerel yetkililerin çabalarını takdirle kar-
şılıyoruz; özellikle Gazipaşa Belediye Başkanı Cemburak 
Özgenç ve yardımcısı Ü. Özdemir’e tüm çabaları için min-
nettarız. Projenin finansmanı A.B.D. Ulusal Bilim Vakfı, 
Nebraska Üniversitesi Araştırma Konseyi ve Hixson-Lied 
Güzel ve Sahne Sanatları Okulu ve Harvard Üniversitesi 
Loeb Klasik Kütüphane Vakfı tarafından karşılanmıştır. 

 2009 yılı ekibinin öğrenci üyeleri B. Barnard, H. Brink, V. 
Clark, S. Geller, M. Hogan, J. Johnson, W. Kuehn, K. Palik, K. 
Schoonmaker, J. Winter ve J. Zach idi. Bakanlık temsilcisi Ü. 
Çınar’a da ayrıca teşekkür ediyoruz.

The fourth season of archaeological investigation of the 
Northeast Temple at ancient Antiocheia ad Cragum 
(Güney Köyü, Gazipaşa) was carried out between July 
and August 2009. In the seven-week season members of 
the Antiocheia ad Cragum Archaeological Research 
Project (ACARP) conducted investigations in three inter-
related spheres of operation: architectural block record-
ing and removal, remote sensing, and excavation*.

1. Architectural Block Recording and Removal

As in previous seasons project members continued the 
operation of clearing the western and southern quad-
rants of the collapsed temple of its scattered blocks 
begun in previous seasons. The procedure for documen-
tation and removal, developed and refined over the 
previous three seasons, has proved to be an effective and 
efficient method. First, each newly revealed and undocu-
mented block is cataloged into a registry system, fol-
lowed by recording its position by means of a total sta-
tion into the ground plan of the block scatter. Included 

* The field season was conducted under the auspices of the 
Archaeological Directorate of the Ministry of Culture and 
Tourism to which we are extremely grateful for granting us 
the excavation permit. 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 Ü. Özdemir, for all their efforts on our behalf. Funding 
for the project was generously provided by the United States 
National Science Foundation, the University of Nebraska 
Research Council and the Hixson-Lied College of Fine and 
Performing Arts, and the Harvard University Loeb Classical 
Library Foundation for which we are grateful. 

 Student participants in 2009 included: B. Barnard, H. Brink, 
V. Clark, S. Geller, M. Hogan, J. Johnson, W. Kuehn, K. Palik, 
K. Schoonmaker, J. Winter, and J. Zach. Thanks are also due 
to the government representative Ü. Çınar.

Antiokheia ad Kragum Arkeolojik Araştırma Projesi: 
Kuzeydoğu Tapınağı 2009 Sezonu

The Antiocheia ad Cragum Archaeological Research 
Project: Northeast Temple 2009 Season

Michael HOFF – Rhys F. TOWNSEND – Ece ERDOĞMUŞ
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blok in situ halde iken bir yüzünün fotoğrafını çekip 1:10 
ölçekte çizimini yapıyor. Genelde yerinden kaldırılma-
dan önce blokların yalnızca bir yüzü görülür durumda 
olduğundan in situ haldeyken sadece bir yüzünün belge-
lemesi yapılabiliyor. Daha sonra blok kaldırılıp blok 
tarlasına taşınıyor, yerindeyken belgelenen yüzü aşağıya 
gelecek şekilde buraya yerleştiriliyor. Bu şekilde ekibi-
miz belgelemesi yapılmamış diğer tüm yüzeylere erişe-
biliyor (Res. 1). 

Tapınak tepeciğinin üzerinde üç sezonluk çalışmadan 
sonra toplamda 546 adet blok kısmen veya tamamen 
belgelenmiş ve kataloglanmıştır. Bu miktarın 434 tanesi 
tapınak tepeciğinden başarıyla kaldırılıp blok tarlalarına 
taşınmıştır. 2009 yılında 209 blok taşınabildi ve sezon 
sonunda çizim ekibi 223 ayrı çizimi tamamlamıştır.

2. Uzaktan Algılama

2008 yılında GPR teknolojisi kullanılarak yer altında 
tonozlu bir mekân bulunup bulunmadığı hususunu araş-
tırmak için tapınak tepeciği tarandı. Tonozlu alt mekâna 
sahip benzer bir tapınak platformundan referans tarama 
elde etmek için yakınlardaki Selinus’ta Traianus’un 
Kenotaph’ı olduğu düşünülen Şekerhane Köşkü’nde 
GPR taramaları gerçekleştirildi. Antiokheia’da tarama 
işlemi podyum üzerindeki tüm mimari bloklar kaldırıl-
dıktan ve de tarama için uygun yüzey için alan tesviye 
edildikten sonra yapıldı. 2008 yılında Antiokheia tapına-
ğının tarama sonuçları, Selinus tapınağındaki referans 
verilerle olası bağlantıları gösterdi ve yeraltında tonozlu 
bir mekânın varlığına işaret etti.

2009 yılında podyumdaki dolguda yapılan kazılar sonu-
cu yeni GPR taramaları gerçekleştirilebildi ve yarım 
metreden daha fazla bir dolgunun kaldırılmasıyla yer altı 

within the block registry is a brief description of the 
block, measurements, preliminary condition report, and 
a sketch of its position in situ relative to other blocks. 
Preliminary investigation of each block concludes with a 
photographic record of its original position. Following 
this initial autopsy teams of two draftspeople -one person 
on each team measuring, the second person drawing- 
photograph and draw one side of the block at a 1:10 
scale while the block remains in situ. One side only is 
drawn in the field since it is often the case that only one 
side is fully exposed prior to removal. The block is then 
removed and placed in the block field with the side of 
the block that has already been drawn placed face 
down. In this manner the drafting team has convenient 
access to the remaining, undrawn sides (Fig. 1). 

After three seasons of activity upon the temple mound, 
546 blocks -partial or complete- have been documented 
and catalogued, representing an increase of 106 blocks 
from the 2008 season. Of this number, 434 blocks have 
been successfully removed from the temple mound and 
placed in the block fields. In 2009 alone, 209 blocks 
were transported and by the end of the season the draw-
ing teams had completed by 223 separate drawings.

2. Remote Sensing

In 2008, team members utilized Ground Penetrating 
Radar (GPR) technology to scan the temple mound for a 
suspected sub-grade vaulted chamber. In order to 
achieve a base-line scan of a similar temple platform 
with vaulted chamber, team members conducted GPR 
scans of the ‘Şekerhane Köşkü’, the presumed temple/
cenotaph to Trajan at nearby Selinus. Scans of the 
Antioch temple were taken after all the fallen architectural 

Res. 1  Blok tarlasında tapınak bloğunun çizimini yapan öğrenciler
Fig. 1  Students drawing temple block in block field

Res. 2  Boroskop yardımı ile boşlukların incelenmesi
Fig. 2  Probing cavities within the building with boroscope
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mekânının daha net bir taraması beklendi. Ne var ki, 
kazı açmaları GPR cihazının rahat hareketini engelledi 
ve daha iyi bir tarama yapılmasına izin vermedi. Yine de 
2009 taramaları da yeraltında tonozlu bir mekânın varlı-
ğını göstermeye devam etti.

Boroskoplu fiberskopik uzaktan inceleme ekipmanı kul-
lanılarak tapınağın bugünkü durumu ve orijinal yapısal 
ve mimari tasarımına dair ipuçları elde etmeye çalıştık. 
Boroskop, esnek bir kablonun ucuna monte edilen min-
yatür bir kamera ve ışıktan ibarettir; küçük boşluklara 
veya blokların arasına sokularak inceleme yapılabilir. 
Aradaki boşluklara boroskop sokarak yer altı mekânını 
inceleyebileceğimiz düşünmüştük. Bu yöntemle birkaç 
boşluk incelenebildi (Res. 2). Ne yazık ki, hiçbirinde 
derine inilemedi. 

3. Kazılar

Tapınak tepeciğinde ilk kez 2009 yılında kazı yapıldı. 
Podyum üzerinde cella içinin kuzey yarısında her biri 
yaklaşık 4x2 m. ebatlarında iki küçük açma (001 ve 002) 
açıldı (Res. 3). Tapınağın arka kesiminde, arka duvarın 
batı kısmının dışına bitişik bir başka açma (003) daha 
açılmıştır.

Açma 001’in içinde cella’nın doğu duvarına paralel uza-
nan uzun bir duvar açığa çıkarıldı. Bu duvarda, friz 
fragmanı ve bezemeli sütun tamburu fragmanı gibi dev-
şirme mimari malzeme kullanılmıştır (Res. 4). Duvar 
kontekstinde ele geçen seramikler, sırlı parçalar da dâhil 
olmak üzere, Bizans Dönemi’ne işaret ediyor. Bu duvar, 
açmanın tabanında açığa çıkartılan cellanın zeminine 
doğrudan oturtulmuştu. Friz fragmanı, tapınağın arka 
duvarına dâhil edilen aedicula alınlığına (AT119) ait 
olabilir.

blocks were removed from atop the podium and the 
area had been levelled in order to achieve an optimum 
surface for scanning. Results from the 2008 scans of the 
Antioch temple showed likely correlations with the base-
line data from the Selinus temple, suggesting that a sub-
grade vault does in fact exist at Antioch.

In 2009 excavations of the deposits within the podium 
allowed for additional GPR scans, and it was hoped that 
with the removal of more than a half-meter of fill from 
the podium floor might produce a clearer scan of the 
sub-grade vault. The excavation trenches, however, 
restricted the mobility of the GPR scanner and thus did 
not allow for optimal scanning. Nevertheless the 2009 
scans continue to indicate the presence of a vaulted sub-
chamber.

Fiberscopic Remote Inspection equipment, utilizing a 
boroscope, was used to investigate clues to the original 
structural and architectural design of the temple as well 
as its current condition. The boroscope consists of a min-
iature camera and light mounted at the end of a flexible 
cable that could be inserted into small crevices or in 
between blocks for inspection. It was hoped that these 
crevices within the structure might allow for non-invasive 
boroscopic inspection of the sub-grade chamber. Several 
cavities were investigated in this manner (Fig. 2). 
Unfortunately, none allowed for deep probing. 

3. Excavations

Excavations were carried out on the temple mound for 
the first time in 2009. Within the northern half of the 
interior of the cella a top the podium, two small trenches 
(001 and 002), both approximately 4 m. by 2 m. in size, 
were laid out (Fig. 3). Another trench (003) was opened 

Res. 3  Podyumun üzerindeki kazı açmalarının görünümü: sağda 
001 açması, solda 002 açması
Fig. 3  View of excavation trenches atop podium: 001, right;  
002, left

Res. 4  Tapınağın cella zemini. Devşirme malzemesi Bizans 
dönemi duvarı sağda
Fig. 4  Cella floor of temple. Byzantine wall with spolia at right
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Bizans Dönemi duvarı ile cella’nın kuzey ve doğu 
duvarları arasında, yaklaşık 0.30 m. kalınlığında, insan 
kafası büyüklüğünde büyük taşlardan yapılmış ve pod-
yumun bu kesiminde kaba bir podyum oluşturmuş ola-
bilecek bir tabaka açığa çıkartıldı. 

Açma 002’deki dolgu, yapının Antik Dönem sonrası kul-
lanımı hakkında oldukça az bilgi sağlamıştır. Açmanın 
dibinde cella içinin kalın mermer zeminine ait fragman-
lar, zemin taşlarında bir kısmı sökülmüş olmasına rağ-
men Açma 001’de ortaya çıkartılan ile aynı olduğu 
açıktır. Sökülmüş taşların altında yer alan harç ile molo-
zun dikkatle kaldırılması ile altyapının sağlam olduğunu 
göstermiştir.

Başlangıçta definecilerin bu noktada tapınak zemininin 
altındaki tonoza girdiğini sanmıştık ama yanıldığımızı 
anladık. Yine de henüz tapınağın içinden, Selinus örne-
ğindeki gibi, tonozlu mekânın içine erişim sağlayan 
dâhili bir merdiven varlığına dair bir ipucuna ulaşılama-
dı. Erişimin tapınağın doğu veya batı kanadından olduğu 
düşünülmektedir.

Açma 003’ün amacı tapınağın arka cephesini dışarıdan 
incelemekti; 2009’da kanadın yalnızca batı kenarı açıldı. 
Aradan geçen asırlarda kuzeydeki yamaçtan akan büyük 
miktarda toprak tapınağın üzerine ve civarına birikmiştir. 
Bu kalın dolgu tabakası, tapınağın arka kanadı yakınında 
in situ haldeki cella duvarının birinci taş sırası seviyesine 
kadar birikmişti. Sezonun sonunda 2. m.’de daha kalın 
bir dolgu tabakası tespit edildi. Bu kalın dolgu tabakası-
nın kazısı sırasında herhangi bir tabakalaşma görülmedi. 
Açma 003’deki çalışmalar, taban silmesinin altındaki, 
yapının temelleri anlamına gelebilecek ilk taş sırasında 
durduruldu. 

at the rear of the temple, abutting on the exterior of the 
western portion of the back wall. 

Within Trench 001 a long wall, running parallel to the 
cella wall along the eastern side of the podium was 
uncovered. Incorporated into this wall were architectural 
spolia, such as a frieze fragment, and a decorated colum-
nar drum fragment (Fig. 4). Pottery found within the 
context of the wall, including examples of glazed sherds, 
indicates a Byzantine date. This wall was laid directly 
atop the temple’s cella floor that was revealed at the bot-
tom of the trench. The frieze fragment may belong to the 
aedicular pediment (AT 119) that is believed to have 
been incorporated into the rear wall of the temple.

Within the Byzantine wall and the northern and eastern 
walls of the cella is a layer, approximately 0.30 m. deep, 
consisting of large head-sized stones that may have 
formed a rough podium along this flank.

The fill within Trench 002 revealed little information con-
cerning post-antique usage of the structure. At the bot-
tom of the trench were fragments of the thick marble 
floor of the cella interior; although some of the floor slabs 
had been removed, this was clearly the same as revealed 
in Trench 001. Careful cleaning of the rubble and mortar 
that serves as the underpinning of the missing slabs indi-
cates that the sub-structure remains intact. 

Originally we had feared that looters had entered the 
vault under the temple floor at this location, but this is 
now proven unfounded. There is yet no indication of an 
internal staircase from within the temple interior to the 
vault below as seen in the Selinus temple. Entry into the 
vault is now believed to be located along either the tem-
ple’s eastern or western flank.

The purpose of Trench 003 was to probe the exterior 
rear façade of the temple; only the western side of the 
flank was exposed in 2009. Over the centuries, large 
quantities of soil, washing down from the hillside to the 
north, have welled up around the temple. This deep 
layer of fill had accumulated nearly up to the level of the 
first wall course of the cella that remains in situ along the 
temple’s rear flank. Over 2.5 m. of deposited fill were 
recorded at the end of the season. Excavation through 
this accumulated fill revealed no discernable stratigraphy. 
Excavation of Trench 003 halted for the season at the 
level of the first architectural course below the base 
moulding that may represent the upper part of the 
structure’s foundations. 

Res. 5  Açma 003 (yeni açığa çıkartılan podyum ile birlikte 
tapınağın arka kısmı)
Fig. 5  Trench 003 (Rear of temple with newly exposed podium)
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4. Podyum Mimarisi

Tapınağın arka tarafında podyumun dışı, kazılarda orta-
ya çıkartıldığı üzere, üzerine dolgu birikmesi nedeniyle 
oldukça iyi korunmuştur (Res. 5). Bu duvarın en alttaki 
taş sırasının altında, in situ durumda korunmuş, dışta iki 
basamaklı bir krepidomanın parçasını oluşturan podyum 
zemin taşları yer almaktadır. Bu basamakların altında, 
tamamen kazılmamış halde 1.9 m. yüksekliğinde pod-
yum vardır.

Podyumun 003 açmasında ortaya çıkartılan en alt taş 
sırası sadece kısmen açılmış olup temele de ait olabilir. 
Podyumun mimarisi 0.42 m. yüksekliğinde alt silme, 
bunun desteklediği 0.89 m. yüksekliğine büyük bir ort-
hostat sırasından ibarettir. Podyumun en üst silmesi, 
0.40 m.’lik yüksekliği ile alt silmeyi yansıtmaktadır. 
Tapınağın krepidoması, podyumun üst silmesinden 
0.68 m. içerlektir. Tapınağın arka cephesindeki mimari 
elemanların bezemesi kısmen açığa çıkartılmış olup 
yapının üst yapısının yüksek kaliteli bezemesine işaret 
etmektedir.

4. Podium Architecture

The exterior of the podium at the rear of the temple, as 
revealed during excavation, is fairly well preserved as a 
result of the accumulated fill (Fig. 5). Below this wall’s 
lowest course – preserved in situ – are the podium floor 
slabs which on the exterior form part of a two-step 
crepidoma. Below these steps is the podium whose 
height, although not yet completely excavated, measures 
preliminarily 1.9 m. high. 

The lowest course of the podium revealed in Trench 003 
is currently only partially exposed; it may in fact not be 
part of the podium proper but belong instead to the 
foundations. The architecture of the podium consists of a 
base moulding, 0.42 m. high, that supports a large 
orthostate course, 0.89 m. in height. The podium’s 
crown moulding echoes the base’s dimensions at 
0.405 m. in height. The temple’s crepidoma is recessed 
from the outer edge of the podium’s crown moulding by 
0.68 m. The ornamentation of the architectural elements 
of the temple’s rear side, now partially revealed, 
corresponds to the high quality decoration of the 
building’s superstructure. 
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2009 yılı çalışmaları*, kazı çalışmalarının yanı sıra 
öncelikli olarak daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan 
Büyük Bazilika’daki mozaik tabanın restorasyonu ile 
sürdürülmüştür. 2009 yılı çalışmalarının ayrıntıları aşağı-
da verilmektedir:

A. Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
1. Büyük Bazilika

Ahşap çatı altına alınarak 1980’lerden bu yana açık teş-
hir şeklinde ziyaretçilere sergilenen Büyük Bazilika’nın 
yerinde bırakılan mozaikleri eternit çatının zamanla 
yuvarlanan taş, fırtına ve sair sebeplerden yer yer bozul-
ması; özellikle yabancı ziyaretçilerin hatıra olarak birkaç 
tessera sökmeleri ve nihayet 2005-2007 yıllarındaki çok 
şiddetli fırtına ve don nedeniyle patlamalar yüzünden 
2008’de restoratörlerce ele alınmıştı. 2008 kazı raporun-
da da değinildiği üzere o zamanki restoratörlerin sağlam 
görüntülü mozaiği gri-siyah renkli tesseralardaki fazla 
erime yüzünden söküp düzgün yüzeyli mozaiği kabart-
ma harita şekline sokmalarını eleştirmiştik (Res. 1-2). Bu 
yüzden 2009’da Büyük Bazilika’nın kuzey nefinin 

* Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğü; Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü; Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ve Suna – İnan 
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED)’-
nün maddi destekleri ile yürütülen Arykanda Kazıları; 
Ar keolog İ. Bayburtluoğlu, Doç. Dr. M. Tekinalp, Yük. Mim. 
Dr. E. Erder, Dr. A. Özcan, Arkeolog-Restoratör H. Sancaktar, 
M.A., arkeoloji öğrencileri E. Durak, S. Dilber, L. Karakuş, 
E. Arslan, L. Cavlak, M. Gürbüz ve Bakanlık Temsilcisi F. M. 
Yıldırım’ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. İki ayı aşkın bir 
süreyi kapsayan çalışmalara maddi destek veren kuruluşlara 
ve büyük bir uyum içinde özveri ile çalışan kazı üyelerine 
teşekkürlerim sonsuzdur. Uzun yıllar akim kalan sözlü ve 
yazılı başvurularımızdan sonra, nihayet 2008 yılı sonunda 
yaptığımız başvuruyu programa aldıran ve 2009’da uygula-
maya koyan eski ve yeni Finike kaymakamlarını karayolun-
dan Arykanda’ya kadar olan 800 m.’lik ören yeri yolunu 
Özel İdare kanalı ile asfaltlattıkları için şükranla anmam 
gerekir. 

Activities of 2009 campaign*: have been continued with 
the excavations and specifically the restoration of floor 
mosaics in the Large Basilica that have been uncovered 
and on display for many years. Following is a detailed 
account of the works carried out in 2009:

A. Restoration and Conservation Work
1. Large Basilica

Floor mosaics of the Large Basilica were uncovered and 
kept in open display under timber roof since the 1980s. 
Since that time, however, the undulated roof has been 
damaged by storms, stones, and particularly foreign visi-
tors, insisting on removing a few tesserae as souvenirs. 
Finally the strong storms and frosts of 2005-2007 caused 
great further damage to the mosaics. Thus, the mosaics 
were taken under restoration in 2008. As mentioned in 
the excavation report of 2008 campaign, the work done 
by the restorers in removing the badly disintegrating 
grey-black tesserae from the better preserved mosaics 
made the mosaic pavement look like a map in relief, and 
this outcome was criticized by us (Figs. 1-2). For that 

* Excavations at Arykanda are financially supported by the 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums, 
Ministry of Culture and Tourism; Garanti Bank Inc. and Suna 
& İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED). Team members were archaeologist İ. 
Bayburtluoğlu, Assoc. Prof. Dr. M. Tekinalp, architect Dr. E. 
Erder, Dr. A. Özcan, archaeologist-restorer H. Sancaktar, 
M.A., and the students of archaeology E. Durak, S. Dilber, L. 
Karakuş, E. Arslan, L. Cavlak, and M. Gürbüz; the state 
representative was F. M. Yıldırım of Kayseri Museum. I would 
like to express my sincere thanks to the institutions for their 
financial support and the team members for their attentive 
work for over two months. Our efforts unsuccessful for many 
years were finally answered after our application at the end 
of 2008 and the 800-meter long stretch of the earth road 
from the highway to Arykanda was coated with asphalt; our 
thanks are also due to the former and present kaymakams of 
Finike.

Arykanda Kazısı 2009

Excavations at Arykanda in 2009
Cevdet BAYBURTLUOĞLU
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6x25 m. boyutundaki tabanı, güney nefin de doğu yarısı 
tamamen elden geçirilip restorasyonu ve konservasyonu 
yapılmıştır. Zaman zaman kazı heyetinin bir kısmının da 
katıldığı ekip; “Piskopos Sarayı ve bazen Peristilli Yapı” 
diye isimlendirdiğimiz binanın yangından patlayan veya 
devrilerek parçalanan sütunlarını da 2010 kazı mevsi-
minde ayağa kaldırılacak duruma getirmişlerdir. Büyük 
bir dikkat, sabır ve göz hafızasına dayanan bu zorlu 
çalışmada gösterilen olağanüstü hız her türlü takdirin 
üstündedir. 

2. Kazıevindeki Çalışmalar 

Kazıda bulunan kazıda temizlenip birleştirilen seramik, 
metal veya kemik eserlerin yanı sıra, yandığı ve aşırı 
oksidasyona maruz kaldığı için ne olduğu anlaşılamayan 
külçeler temizlenmiş ve İmparatoriçe Plautilla’nın altın 
tacının orta ve yan ana yaprakları bronz külçeden arın-
dırılmıştır (Res. 3). 

B. Kazı Çalışmaları

2007 ve 2008’de ortaya çıkarılan yeni tapınağın 
propylon’u önündeki yolun doğusundan sel yatağına, 
Devlet Agorası’nın güney duvarından Büyük Bazilika’nın 
kuzeyindeki nekropol caddesine kadar olan yaklaşık 
50x10m.’lik alan 2009 yılında kazılmıştır (Plan 1 
Res. 4-5). Kazı sonucu ortaya çıkan kalıntıları şöyle 
tanımlamak mümkündür: Kazı alanının kuzeyinde 
Devlet Agorası’na bitişik olarak inşa edilen ve dükkan 
olduklarından kuşku duymadığımız kalıntılar Devlet 
Agorası’nın yıkılan güney duvarından kısa süre sonra 
inşa edilmişlerdir. Devlet Agorası’nın mevcut güney 

reason, in 2009, the entire floor of the north side aisle 
measuring 6x25 m. and the east half of the south side 
aisle were entirely restored and conserved. At times, the 
restoration team incorporated additional people from 
the excavation team who took the opportunity during 
the drying and selection of tesserae to work on the fire 
damaged marble columns of the Peristyle House (the 
so-called Bishop’s Palace), making them ready for erec-
tion in 2010. The extraordinary efficacy in performing 
these difficult jobs, which required great care, patience 
and visual-memory is appreciated to the utmost.

2. Work at the Excavation House

As before, ceramics, metal and bone items were cleaned 
and joined. Unidentifiable burned and oxidized ingots 
were cleaned and the middle and lateral flaps of the 
golden crown of Empress Plautilla were cleansed of resi-
due (Fig. 3).

B. Excavation Work

Approximately an area of 50x10 m., extending from the 
east side of the road in front of the propylon of the new 
temple uncovered in 2007 and 2008, to the flood bed, 
then from the south wall of the State Agora to the 
Necropolis street on the north side of the Large Basilica, 
was excavated in 2009 (Plan 1 Figs. 4-5). Remains 
uncovered can be described as follows: Remains adjoin-
ing the State Agora in the north of the excavation area 
were certainly shops and were built shortly after the 
south wall of the agora had fallen down. The present 
south wall of the State Agora dates to the original 

Res. 1  Büyük Bazilika güney nefindeki mozaiği, onarım 
sonrasındaki görünümü
Fig. 1  Mosaics of the south side aisle of the Large Basilica  
during restoration

Res. 2  Güney nef mozaiği, restorasyon sonrası 
Fig. 2  Mosaics of the south side aisle of the Large Basilica after 
restoration
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duvarı da güneydoğu köşede kiklopik duvarlarıyla ago-
ranın inşa zamanına aitken, doğudaki I. dükkandan 
sonrası merdivenli yol köşesindeki kule görünümlü yere 
kadar İ.S. 3. yy.’a yani 240 depremi sonrasına aittir. 

Dükkanların önünde, bir alt terastaki evlerin arka duvar-
ları ile dükkanlar arasında, yeni tapınağın propylonunun 
önündeki blok taş döşeli yol genişliğinde ve onunla dik 
açı yaparak birleşen bir yol bulunmaktadır. Yolun döşe-
me taşları yolun bir bölümü kazanılarak inşa edilen İ.S. 
4. yy. evlerinin duvarlarında kullanılmıştır. Yolun andezit 
olan taşlarının rengi evlerin çok ufaltılmış taşlardan örül-
me duvarlarınınki ile bir oluşu ve diğer yapılardaki taş 
renklerinden olan farklılığı bu kanıya ulaşmamıza sebep 
olmaktadır. Batı tarafı propylonun önündeki yola büyük 
bir avlu ile dayalı bu ev iki odalıdır ve diğer evlerden 
farklı olarak kapısı kuzeye açılmaktadır. Buluntu bakı-
mından fakir olan bu evlerde ele geçen sikkelerin 

construction of the agora and shows cyclopic walls in 
the southeast corner. The section after the first shop in 
the east, up to the tower-like place in the corner of the 
stepped street, dates to the 3rd century A.D., i.e. after the 
earthquake in A.D. 240. 

There is another street extending between the front side 
of the shops and the back walls of the houses on the ter-
race below that intersects at right angles with a flagstone-
paved street which extends along the front of the propy-
lon of the new temple. The stones of the street’s pave-
ment were re-used in the walls of the 4th-century houses 
partially occupying the street. This is evidenced by the 
fact that the andesitic stones of the street pavement and 
the stones in the houses’ walls are of the same color and 
are different from the other buildings. This house with 
two rooms adjoins the street in front of the propylon and 
its doorway opens north distinguishing itself from others. 
These houses were not rich in small finds with most of 
the coins found in them dating to the reigns of Emperors 
Constantine I and Licinius. This agrees with other finds.

Another even larger house, adjoining the 4th-century 
house on the east, lies under the road leading to the 
threshing field of Arif Köyü, rendering its eastern side 
unidentifiable. On the terrace below these houses is 
another house directly adjacent to the east of the temple, 
It is rectangular and more regular in plan, with a façade 
and four rooms facing the necropolis street to the south. 
This house displays better quality workmanship and two 
phases of construction. The south wall of the house 
shows architectural spolia next to its door. The door leads 
into a courtyard belonging to the 3rd-century phase of 
the building. Under the pressed earth floor of a room 
behind the courtyard is a terracotta waterway that must 
be a part of the system supplying water from the 
Nymphaeum to the Fifth Bathhouse, with workshops 
and small baths around it. The north half of the house 

Plan 1  Arykanda

Res. 3  Plautilla’nın altın tacına ait parçalar
Fig. 3  Fragments of the golden crown of Plautilla
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çoğunluğu I. Constantinus, Licinius gibi imparatorlara 
aittir ve diğer buluntularla da dönemsel uyum göster-
mektedir. 

İ.S. 4. yy. evinin doğusunda, ona bitişik olan daha büyük 
bir ev ise Arif Köyü’nün harman yerine giden yolun altı-
na isabet ettiğinden duvarları özellikle doğu tarafta belir-
siz hale gelmiştir. Değinilen evlere göre bir teras aşağıda 
tapınağın tam doğusunda işçiliği ve planı daha düzgün 
iki yapım evreli, dikdörtgen planlı ve dört odalı cephesi 
güneyindeki nekropol caddesine bakan bir ev mevcut-
tur. Evin güney duvarı ve avluya açılan kapısı yanında 
bulunan devşirme mimari parçalar yapının İ.S. 3. yy.’daki 
evresine aittir. Avlunun hemen gerisindeki odanın sıkış-
tırılmış topraktan taban döşemesi altında mabedin önün-
deki verev olarak geçen pişmiş toprak su yolu 
Nymphaion’dan gelip Arykanda’nın beşinci hamamı, 
çevresindeki işlikler ve küçük hamama su götüren sis-
temle ilintili olmalıdır veya onun bir parçasıdır. Evin 

must have been built after the second half of the 3rd cen-
tury as inferred from the level difference between the 
north side and the south wall. There are different floors 
and gaps beneath the separating walls that also support 
this idea. In this house the life-size marble head of 
Plautilla, separated from its statue, was found (Fig. 6). 
This find was one of the most striking finds of 2009. 
Among other finds from the same room include frag-
ments of coffers that had slid down from the Odeon to 
the State Agora where they were thrown from the terrace 
wall to the house below. Additionally, a terracotta head, 
possibly belonging to Empress Livia (?) (Figs. 7-8), was 
found in this house.

It is known from milestones and inscriptions that some 
work was done at Arykanda in the reign of Emperor 
Caracalla, but Plautilla, Caracalla’s wife, must have also 
contributed something substantial, as the Arykandans 
erected her statue with a golden crown. The head was 

Res. 4  2009 yılı kazı alanı, merdivenli yol ve tapınak              Fig. 4  Excavation area of 2009, stepped street and temple

Res. 5  2009 yılı kazı alanı                 Fig. 5  Area excavated in 2009
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kuzey yarısı İ.S. 3. yy.’ın 2. yarısından sonra inşa edilmiş 
olmalıdır. Zira ara duvarların altlarındaki boşluk ve 
güney duvarı ile olan kot farkı ve farklı iki ayrı zemin bu 
görüşü desteklemektedir. Bu ev 2009 sezonunun en 
ilginç buluntularından biri olan Plautilla’nın normal 
büyüklükteki mermer heykelinin gövdeden koparılmış 
başının bulunduğu yerdir (Res. 6). Aynı mekânda 
Odeon’dan Devlet Agorası’na yuvarlanan ve oradan da 
teras duvarından aşağıya atılan kasetlerden bazılarına ait 
parçalar ve İmparatoriçe Livia’ya (?) ait olması olası PT 
bir baş diğer buluntulardan bazılarıdır (Res. 7-8). 

Caracalla döneminde Arykanda’da bazı çalışmalar yapıl-
dığı miltaşları ve yazıtlardan kısmen bilinmektedir. 
Ancak eşi Plautilla’nın da Arykanda’ya büyük bir katkıda 
bulunmuş olması lazımdır ki Arykandalıların onun altın 
taçlı heykelini dikmişlerdir. Plautilla’nın burnu kırıktır. 
Çene ve alnın sağ tarafında, ayrıca sol kulak gerisindeki 
saçta kopma ve zedelenmeler mevcuttur. Bunun taçla 
süslü olduğu tacın oturacağı yuva ile düşmemesini sağ-
layacak halka bağlantı yerleri ortada daha büyük, yanlar-
da daha küçük halkalar şeklinde gösterilmiştir. 

İ.S. 3. yy. evi düzgün ve kaliteli duvar işçiliği dışında 
özellikle doğu duvarında çok basit su şeklindeki boya izi 
taşıyan duvarı ile dikkati çekmektedir. 

Yeni bulunan tapınağın kuzey kesiminde, temenosuna 
açılan dükkân görünümlü dört mekân ortaya çıkarılmış-
tır. Bu mekânların bir üst terasında ise kuzey güney 
yönündeki taş döşeli yolu dik kesen ve ana caddeye 
(Nekropol caddesine) paralel bir diğer sokağın kalıntısı 
görülebilmektedir.

originally crowned as evidenced by the grooves and 
holes for attachment. The nose is broken, and there is 
damage on the chin, on the right side of the forehead, 
and in the hair behind the left ear. 

The third-century house stands out with its good quality 
masonry and east wall with simple water-like painted 
decoration.

To the north of the new temple four rooms opening into 
the temenos were uncovered and appear to be shops. 
One terrace up from these rooms are the traces of 
another street running parallel to the main street 
(Necropolis street) and intersecting at right angles to the 
north-south paved street.

Res. 6  Plautilla’ya ait mermer baş
Fig. 6  Marble statue head of Plautilla

Res. 7  Odeon’un kasetlerine ait bir mask
Fig. 7  A mask from the coffers of the Odeon

Res. 8  Livia’ya (?) ait terracotta baş
Fig. 8  Terracotta head of Livia (?)
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Bademağacı Höyüğü kazılarının 17. dönem çalışmalarına 
25 Temmuz - 15 Eylül 2009 tarihleri arasında devam 
edildi*. Bu süre içinde ağırlıklı olarak höyüğün 
güneyinde, geçen yıl kazılmasına başlanan alanın batı 
ucunda çalışıldı (Res. 1). Ayrıca, daha önceki yıllarda 
büyük ölçüde kazılmış olan batı yamaç evlerinin güneye 
doğru gelişmesinin öğrenilmesi için de geniş alanlar 
açıldı. Kazı döneminin sonlarında höyüğün ve kazı 
alanlarındaki mimari durumun son haliyle görülebilmesi, 
bütünüyle daha iyi algılanabilmesi ve belgelenmesi için, 
bir zeplin/balonla 150/200 m. yüksekliklerden resimlen-
mesi sağlanmıştır. Kazıların bitiminde, '1. Derecede 
Arkeolojik Sit Alanı' olan höyüğün, olanaklar ölçüsünde 
korunması amacıyla, sit sınırları ve kazı alanlarının 
dışından geçen bir tel örgü sistemi yaptırılmıştır.

* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adına, başkanlığımız-
da sürdürülen kazılar, aynı fakülteden araştırma görevlileri A. 
Yurtsever Beyazıt (MA) ile Protohistorya ve Önasya Arkeolo-
jisi Anabilim Dalı öğrencileri P. Meral, R. Yangibayeva, A. 
Yağız, D. Yılmaz, Z. Aytun, A. Onuş, H. Uçar, T. Akdal, M. 
Uzun ve restorasyon bölümü öğrencisi G. Orunlu’dan oluşu-
yordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilciliği görevine, M. 
Samur atanmıştı. Kazıya değişik tarihlerde Arkeolog MA S. 
Üstün Türkteki ve Antropolog Prof. Dr. Y. Erdal (AÜ) ile bazı 
topografik ölçümler yapmak üzere, Arkeolog-Topograf S. 
Aydal katılmıştır. Kazının harcamaları, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİM Müdürlüğü, İstanbul 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 
(Proje no. 3400), Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü (AKMED) ve Türk Tarih Kurumu 
Başkanlığı’nın sağladığı ödeneklerden karşılanmıştır. Ulusoy 
Otobüs İşletmesi kazıya katılan öğrencilerin Antalya’ya gidiş-
dönüş otobüs biletlerini indirimli olarak temin etmiş, Türkiye 
Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı B. Ulusoy kazı 
araçlarımızın yakıt giderlerini karşılamıştır. Kazıya katılarak 
zor koşullarda görev yapan farklı konulardan uzman meslek-
taşlarımız ve öğrencilerimizle sağladıkları ödenek ve yardım-
larla kazıların gerçekleşmesini sağlayan kurumlar ve değerli 
yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

The seventeenth season of excavations took place at 
Bademağacı Höyük between 25th July and 15th September 
2009*. During this period, work was mainly concentrat-
ed in the south of the höyük at the western end of the 
area that began to be excavated last year (Fig. 1). In 
addition to this, an extensive area was opened up to 
explore the southward development of the houses on the 
western slope that had been excavated in previous years. 
Towards the end of the excavations period, in order to 
see the latest situation at the höyük and the architectural 
layout of the excavations area more clearly and  
visually record it, an arrangement was made to take pho-
tographs of it using a zeppelin/balloon at a height of 
150/200 m.

* 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 (MA) from 
the same faculty and students from the Department of Proto-
history and Near Eastern Archaeology – P. Meral, R. Yan-
gibayeva, A. Yağız, D. Yılmaz, Z. Aytun, A. Onuş, H. Uçar, T. 
Akdal, M. Uzun - and Restoration Department student G. 
Orunlu. Our colleague and researcher from the Antalya 
Archaeology Museum, M. Samur, was appointed as repre-
sentative of the Ministry of Culture and Tourism. On different 
dates, Archaeologist MA S. Üstün Türkteki and Anthropolo-
gist Prof. Dr. Y. Erdal (HÜ) joined the excavations and 
Archaeologist-Topographist S. Aydal came to do some topo-
graphical measurements. The expenditure of the excavations 
was met by contributions from the Directorate of Cultural 
Heritage and Museums, the DÖSİM Directorate, Istanbul 
Univ. Administrative Secretariat of Scientific Research Projects 
(Project no. 3400), Suna & İnan Kıraç Research Institute on 
Mediterranean Civilizations (AKMED) and the Presidency of 
Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu). The Ulusoy 
Bus Company gave discounts on the return bus tickets to 
Antalya for the students that took part in the excavations. 
President of the Union of Travel Agents of Türkiye (TÜRSAB), 
Başaran Ulusoy, took care of the fuel expenses of the vehicles 
used at the excavations. We would like to thank all our col-
leagues –experts in different fields– and students who par-
ticipated in the campaign, as well as the directors of the 
institutions who supported our mission.

Bademağacı 2009 Yılı Kazıları 

Excavations at Bademağacı in 2009 
Refik DURU – Gülsün UMURTAK 
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Tabakalaşma: Bundan önceki yıllarda saptanmış olan 
tabakalaşma durumunda değişiklik yapılmasını gerekti-
recek gelişmeler olmamıştır. 

Neolitik Yerleşmeler

Bu yıl, höyükteki Neolitik Dönem yerleşmelerinde çalış-
ma yapılmamıştır.

İlk Tunç Çağı Yerleşmeleri

Yukarıda belirtildiği gibi, 2009’da höyüğün güney batı 
yarısında, oldukça geniş bir alanda çalışıldı. Kazı prog-
ramımızda, esas olarak İlk Tunç Çağı (İTÇ) yerleşmesinin 
ilk iki yapı katının (İTÇ II/1 ve İTÇ II/2), 2006-2008 yılla-
rında açılmış olan batı yamaçtaki megaron planlı ev 
dizisinin güneye doğru izlenmesi ile 2008 de çalışılan 
güneydoğu köşedeki yapı grubunun, güneybatıdaki 
gelişmesinin açıklanması amaçlanmıştı. Ayrıca, İTÇ 
kasabasının girişinin, bu uçta açılmış bir kapıdan oldu-
ğunu düşünüyorduk. Böyle bir ‘Ana Kapı’yı bulmak, 
yerleşim planlamasının öğrenilmesi açısından çok 
önemliydi. 

Mimarlık: Batı yamaç yapılaşmasının güneye doğru 
izlenmesinde, bir yıl önce açılmış olan son bina, büyük 
olasılıkla, daha öncekiler gibi megaron planda yapılan 
bir ev idi. Bu yıl, söz konusu bu yapıya ait duvarlar takip 
edilerek, açma güneye doğru genişletildi. Kazı dönemi 
bitiminde, bu doğrultuda 8 yeni megaron, bazıları 
tümüyle bir kısmının bazı duvarlarının açılması suretiyle 
saptandı (Res. 1). Megaronların bir kısmı tek odalı iken, 
bazıları iki odalıdır. Yapıların boyutları birbirinden bir 
hayli farklı idi. Örneğin iki odalı olan ve Bademağacı İTÇ 
II/1 yapı katının en büyük megaronu olan yapının 

Stratigraphy: There were no developments to create a 
need to change the stratigraphy at the höyük that had 
been established in earlier years. 

The Neolithic Settlements

No work was carried out in the Neolithic period settle-
ments at the höyük this year.

The Early Bronze Age Settlements

As mentioned above, in 2009 a fairly extensive area was 
opened up in the southwestern half of the höyük. The 
aim of our excavations programme was to follow in a 
southward direction the row of megaron plan houses 
uncovered on the western slope during the years 2006-
2008 that belonged to the first two levels of the Early 
Bronze Age (EBA) settlement (EBA II / 1 and EBA II / 2) 
and to gain an understanding of the southwestward 
development of the group of buildings in the southeast-
ern corner that were investigated in 2008. In addition to 
this, it was thought that the entrance to the EBA town 
would have taken place through a gate at this end. The 
discovery of a ‘Main Gate’ would probably help us sig-
nificantly to determine the plan of the settlement.

The Architecture: As the development of the building 
complex of the western slope was followed, the last 
building uncovered a year before appeared to be a 
megaron plan house like those that preceded it. This year 
the trench was extended southward, following the walls 
of this building. By the end of the excavations season, 8 
new megarons had been determined in this area, some 
of which had been completely uncovered and others 
had been partially (i.e. some of the walls) uncovered 

Res. 1  Bademağacı. Höyüğün güney ve güneybatısında 2009 
yılında kazılan alanlar
Fig. 1  Bademağacı. The areas excavated in 2009 in the southern 
and southwestern sections of the Höyük

Res. 2  Bademağacı. Güneybatıdaki çift kapılı ve pencereli 
megaron
Fig. 2  Bademağacı. The megaron with double doors and windows 
in the southwestern section 
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uzunluğu 18 m. civarında iken, aynı alandaki bir başka 
megaronnun uzunluğu 8.5 m. idi. Megaronlar, İTÇ II 
yerleşmesinin en dış halkasında varlığı öğrenilen diğerleri 
gibi, kapıları höyüğün ortasına bakan dar kenarlarında 
açılmış olarak, radial konumda düzenlenmişti. Anteler 
arasındaki kapıdan girilen geniş bir orta oda (cella), evin 
‘yaşam odası’ idi. İki odalı olan evlerde, cellanın arka 
duvarında açılmış bir kapıdan ikinci odaya/arka odaya 
geçilmekteydi. Tek cellalı veya iki odalı yapıların dışa 
bakan dar arka kenarları sağır duvardı. Hemen her evin 
arka duvarın dışına bitişik olarak, taş döşeli bir alan/
kuşak yapılmıştı. Bu düzenleme (glacis), Bademağacı İTÇ 
II/1 ve 2 yapı katlarının tipik ve değişmeyen kuralı idi.

Bütün evler içinde sadece birinin planında farklı özellik-
ler görülmektedir: Bu evin dışa (güneye) bakan dar duva-
rının batı köşesi yakınına bir kapı açılmıştı. Duvarları 1 
m. yüksekliğe kadar korunmuş olan evin bu kapısının 
kenarları çok düzenli şekilde örülmüştü. Kapının bulun-
duğu dar duvarın ortalarında, yerden 70 cm. yukarıda 
hazırlanmış bir pencere (!) aralığı/yuvası bulunuyordu 
(Res. 2). Alt kenarları çok iyi korunmuş durumda günü-
müze gelen pencere boşluğunun kenarları iki yanda, 40 
cm. yüksekliğe kadar korunmuştu. Evin güneye açılan 
arka kapısının dış kısmında, yerleşmenin her kesiminde 
görülen taş döşeme bulunmamaktadır. Buna karşılık, bu 
kesimde kapının dış tarafının iki yanında, 1.5 m. kalın-
lıkta duvarlar bulunmaktadır. Söz konusu bu güçlü 
duvarlar, höyüğün hiçbir yerinde rastlanmayacak kadar 
özenli ve güçlü yapılmışlardı ve bunlar kuşkusuz savun-
ma duvarları (sur) olmalıydı. 

Plandan görüleceği gibi, sözünü ettiğimiz yapının cella-
sından geçildikten sonra, alışılagelen bir uygulama ile 
ante duvarları arasına açılan bir kapıdan, kuzeye, yerleş-
menin iç kısmına erişmek mümkündü. 

Yukarıda kısaca tanımladığımız yapı, höyükteki diğer 
tüm evlerden farklı bir işlev yüklenmiş gibidir. Kentin 
dışarısıyla doğrudan ilişkisi olan tek yapı budur. Bu özel-
liği nedeniyle biz bu megaronu kente giriş için açılmış 
‘Ana Kapı’ olarak tanımladık. Höyüğün doğu yamacında 
4 ve batı yamacında 30 no.’lu yapıların dışa bakan dar 
duvarlarının hiç yapılmadığını, bu megaronların bir tür 
kapı olacaklarını daha önceki kazı dönemlerinden bili-
niyordu. Ancak 4 ve 30 no.’lu megaronların bir ‘Kapı 
Binası’ndan (Propylon) çok, ikincil girişler olarak düşü-
nülmesi kanımızca daha doğru olacaktır. Kuzey uçta yer 
alan ve yerleşmede yaşayanların hayvanlarının kasabaya 
girmesi için açıldığını daha önce önerdiğimiz aralıklar 
da, aynı şekilde, ikincil girişler/geçitler olarak kabul edil-
melidir (R. Duru - G. Umurtak, “Bademağacı Kazıları. 
2004, 2005 ve 2006 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten 
LXXII, 2008).

(Fig. 1). While some of the megarons had only one 
room, some of them consisted of two rooms. The dimen-
sions of the buildings varied greatly from one another. 
For example, a two-roomed building which was also the 
largest megaron of Bademağacı EBA level II/1 was 
around 18 m. in length, while another megaron in the 
same section was only 8.5 m. in length. The megarons, 
like those already determined in the outermost edge of 
the EBA II settlement, had doors in the narrower sides 
that faced the middle section of the höyük and were 
arranged in a radial position. A large central room 
(cella), which was entered through the door between 
the Ante walls, was the ‘living room’ of the house. In the 
two-roomed houses, the second or back room was 
entered through a door in the back room of the cella. In 
both the buildings with a single cella and the two-
roomed ones, the back walls facing outward were blind 
walls (with no windows). Immediately outside the back 
wall of almost all the houses and next to it, there was a 
section / belt of stone paving. This feature (glacis) was a 
typical and unchanging application in Bademağacı EBA 
II / levels 1 and 2.

Only one of the houses has a plan with different charac-
teristics: The gap for the door was near the western cor-
ner of the narrow outward facing wall (towards the 
south). The sides of this door, which belonged to this 
particular house with walls that had survived up to a 
height of 1 m., were very well constructed. There was 
also a window opening (!) 70 cm. above the floor level 
in the centre of the narrow wall where the door was 
located (Fig. 2). The walls on both sides of this window 
gap had survived up to a height of 40 cm. and were in 
very good condition. Unlike every other part of the set-
tlement, there was no stone paving outside the back 
door that opened up towards the south. Instead, in this 
section there were walls on both sides of the exterior part 
of the door that measured 1.5 m. in thickness. These 
thick walls were much stronger and had been made with 
more care than any others seen at the höyük and must 
undoubtedly have been defence walls. 

As seen in the plan, in keeping with traditions seen else-
where, after passing through the above mentioned cella 
it was possible to reach the interior of the settlement, to 
the north, through a door between the ante walls. 

The building briefly described above seems to have car-
ried a different function from all the other houses at our 
höyük. This is the only building that had a direct link with 
the outside of the city. On the basis of this feature, this 
megaron has been called the ‘Main Gate’ as it provided 
entrance into the city. It is known from previous excava-
tions that Building no. 4 on the eastern slope of the 
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Yerleşmenin güneyi, özellikle de güneybatı köşesi, kuşku 
yoktur ki stratejik açıdan çok önemli bir yerdi. Olasılıkla 
kasabaya giriş için hazırlanmış tesisler burada idi ve bu 
nedenle de, çok güçlü şekilde korunmaya çalışılmıştı. 
Nitekim bu kesimdeki yapıların bazılarının duvarları, 
diğerlerine oranla çok daha özenli ve kuvvetli yapılmış-
lardı. Öte yandan, buradaki iki yapı çok tahrip olmuştu 
ve daha da önemlisi, bu son iki yapının tabanlarının 
hemen altında, daha eski olan bazı evlerinin duvar 
temelleri görülmekteydi. Bu kalıntıların aynı yerleşim 
döneminin biraz daha geç evresine ait olduğunda kanı-
mızca kuşku yoktur. Bu kesimde kısa aralıklarla yıkım ve 
yeniden yapımların söz konusu olduğunu anlıyoruz. Bu 
arada vurgulamak gerekir ki, yukarıda değinilen büyük 
megaronun güneye, kasaba dışına geçişi sağladığını 
belirttiğimiz kapı ve yanındaki pencere aralıkları örüle-
rek kapanmış olarak günümüze gelmişlerdi. Yani bu kapı 
ve pencere, büyük ihtimalle kentin tahrip olduğu andan 
kısa bir süre önce, taşlarla örülerek geçişler engellenmişti. 

Sonuç olarak, kasabaya giriş kanımızca bu kesimde 
olduğundan, buraya özel bir önem verilmiş, bazı ek 
önlemler alınmış ve belki bütün bunlarla ilişkili olabile-
cek şekilde düzenlemeler yapılmıştır. 

Güney kesimdeki çalışmaların sürdürüldüğü bir diğer 
bölüm, 2008 yılında kazılan alan ile biraz önce mimarlık 
özelliklerini belirttiğimiz güneybatı köşe arasında kalan 
açmadır. Bu kesimde, duvar temelleri sağlam durumda 
günümüze kadar gelen, iki megaron planlı yapı ile 
büyük ölçüde tahrip olmuş yapılara ait bazı duvarlar 
bulunmuştur. Megaron planlı, sağlam temelli iki yapı, 
açıklanması güç bir şekilde, kapıları yerleşmenin dışına 
bakan dar kenarlara açılmış olarak konumlandırılmıştı. 
Bu alandaki büyük tahribat nedeniyle, yapıların planları 
ile düzenlenme mantığı tam olarak anlaşılamamaktadır.

höyük and building no. 30 on the western slope had no 
narrow walls facing towards the back and that these 
megarons must have formed a kind of gate. However, it 
would be more correct to consider megarons no. 4 and 
no. 30 as secondary entrances rather than a ‘Gate 
Building’ (Propylaion). It was previously suggested that 
these gaps in the northern end were probably for the 
purpose of allowing the animals belonging to the resi-
dents to enter the town; these would also have been 
secondary entrances / passages (R. Duru – G. Umurtak, 
“Bademağacı Kazıları 2004, 2005 ve 2006 Yılları Çalışma 
Raporu”, Belleten LXXII, 2008). 

The southern part of the settlement, especially the south-
western corner, was undoubtedly strategically a very 
important place. The facilities for entrance into the city 
had been established here and therefore an attempt had 
been made to defend this section effectively. In fact the 
walls of this section had been built with more care and 
were stronger than the other walls of the settlement. 
However, the two buildings here had been very badly 
damaged and, of more significance, the foundations of 
some older houses could be seen underneath their 
floors. These remains undoubtedly belonged to a slightly 
later phase of the same settlement period as the older 
buildings. It is apparent that there had been a series of 
destructions and rebuilding in this section. At this point 
it should be emphasised to the south of the above men-
tioned large megaron the door that provided an exit out 
of the town and the window openings next to it had later 
been blocked and this was the state in which it was 
found. In other words, this door and window had most 
probably been closed off by blocking it with stones 
shortly after the town had been badly damaged. 

Res. 3  Bademağacı. Kilise, ÇOY 1 ve batı yamaçtaki megaronlar
Fig. 3  Bademağacı. Church, MRB 1 and megarons on the  
western slope

Res. 4  Bademağacı. 2009 yılında ele geçen İTÇ II çanak 
çömleğinden bir grup
Fig. 4  Bademağacı. A group of EBA II pottery found during the 
2009 season
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2009’da çalışılan diğer alanlar, 2008 yılı açmasının doğu 
ve kuzey bitişiğindeki kesimler ile höyüğün ortalarındaki 
‘Çok Odalı Yapı’nın (ÇOY 1) bazı kesimleridir (Res. 3). 
Bu alanlarda İTÇ II/1 ve 2 yerleşmelerinin bir kaç yapısı 
daha açılmış ve ÇOY 1’in planı biraz daha geliştirilmiştir.

İTÇ II/1, 2 yerleşmesinin genel planından anlaşıldığı 
üzere, yerleşmenin güney dış çizgisi, kuzey ucun simet-
riği olacak şekilde yuvarlak değil, nispeten daha düz/
basık bir çizgi halindedir. Özellikle de güney ucun batı 
köşesi adeta bir köşe yaparak (Res. 1) dik bir açıyla 
dönmektedir. 

2009 yılı çalışmaları, İTÇ II/1 ve 2 yerleşmelerinin 
tümüyle anlaşılması açısından yeni veriler sunmuştur. 
Açığa çıkartılan mimarlık kalıntıları ile Anadolu’nun bu 
kesimindeki İTÇ II dönemindeki bir kasabanın (kentin) 
planlanması oldukça ayrıntılı şekilde öğrenilmiştir.

Mezarlar: İTÇ II yerleşmesinin değişik evrelerine ait, 
küpler içine yapılmış gömütlerden yeni örnekler bulun-
muştur. Bu küp mezarların bazılarının içine, mezar hedi-
yesi olarak bir gaga ağızlı testicik konulduğu görülmüştür.

Çömlekçilik: İTÇ II çömlekçiliğinin daha önceki kazı 
dönemlerinde saptanmış özelliklerini taşıyan çok sayıda 
kap kacak örneği, bu sene de ele geçti (Res. 4). Tek veya 
iki kulplu, gaga ağızlı, küçük veya orta boy testilerden 
30 kadar kap Antalya Müzesi’ne teslim edilmiştir. Son iki 
senede olduğu gibi bu yıl da, bir oda içinde çok sayıda 
(35 kadar) değişik şekillerde kap bir arada bulundu. 
Bazıları çok kırıklı olan ve tümlenemeyen bu kapların 
biçim ve süsleme bakımından benzerlerine, daha önceki 
yıllarda da rastlanmıştı. Ancak bu kaplardan bazılarının, 
şimdiye kadar Bademağacı İTÇ II yerleşmelerinde bulun-
muş kapların en yüksek kalitelileri olduğunu vurgulamak 
isteriz (Res. 5). Bu alanda bulunan ayrışık bir kap 
(Res. 6) hem yapıldığı kilin türü ve Bademağacı’ndan 

In conclusion, we believe the entrance to the town was 
in this section and that a special importance was there-
fore given to it, some special precautions had been taken 
in connection with it and perhaps some particular 
adjustments had been made to it. 

Another section in the southern part where work was 
carried out is the sondage opened up between the area 
excavated in 2008 and the southwestern corner with the 
architectural characteristics described above. In this sec-
tion, some walls were found that belonged to two mega-
ron plan buildings with wall foundations that had sur-
vived in good condition and walls from badly damaged 
buildings. The two megaron plan buildings found in 
good condition were positioned in such a way that doors 
opened in the narrower sides that looked outwards, this 
is a matter difficult to explain. Due to the extent of the 
damage in this area, it was not possible to fully under-
stand the building plans and their arrangement. 

The other areas that were excavated in 2009 are some 
parts of the ‘Multi Roomed Building’ (MRB 1) in the sec-
tions adjacent to sondage, opened up in 2008, on the 
eastern and northern sides and some sections in the mid-
dle of the höyük (Fig. 3). In these areas, a few more 
buildings belonging to the EBA II/settlements 1 and 2 
and the plan of MRB 1 were slightly extended.

As can be seen from the general plan of EBA II/1 and 2, 
the external boundary of the southern end of the settle-
ment is not symmetrical to the northern end; it is not 
round to match the northern side but is actually plainer 
and more flattened in shape. The western corner of the 
southern end actually turns at a right angle and literally 
forms a sharp corner (Fig. 1).

During the work of the year 2009, new information was 
gained that could help us fully understand the EBA II/1 

Res. 5  Bademağacı. 2009 yılında ele geçen bir gaga ağızlı testi 
(İTÇ II)
Fig. 5  Bademağacı. A beak spouted jug found during the 2009 
season (EBA II)

Res. 6  Bademağacı. 2009 yılında ele geçen bir ayrışık kap (İTÇ II)
Fi. 6  Bademağacı. A special vessel found during the 2009 season 
(EBA II)
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tanınmayan bezeme yöntemi, hem de biçim açısından 
çok değişiktir. Bu farklı kap, genel çizgileriyle ilk kazı 
dönemlerinde bulunmuş olan (sözde) ‘Tuzluk/Biberlik’e 
benzemektedir (Duru 1997, Lev. 13/1). 

PT Buluntular: Pişmiş toprak eserlerden bir grubu, stilize 
edilmiş insan tasvirleri, yani idollerdir. Bunlar genel çiz-
gileriyle, daha önce Bademağacı’nda bulunmuş idolle-
rin benzerleridir. Bir diğer pişmiş toprak buluntu grubu, 
yandan görünümleri üçgen şeklinde olan fırçalardır.

Mühürler: Bademağacı İTÇ II döneminin taştan ve piş-
miş topraktan yapılmış damga mühür koleksiyonuna bu 
sene 16 mühür daha katılmıştır (Res. 7). Mühürler şekil 
ve baskı alanı desenleri bakımından, genel hatlarıyla 
daha eski yıllarda bulunanlara benzemekle birlikte, bazı 
mühürlerin baskı alanlarında ilginç ve değişik işaret veya 
desenler görülmektedir. 

Maden buluntular: 2009 kazı yılı maden eser açısından 
çok verimli olmuştur. Aşağıda tanımlanan eserlerin 
hemen hepsi, ‘Ana Kapı’ binası olarak tanımladığımız 
eve güneyden bitişik olan bir odanın tabanında in situ 
çok sayıda kap arasında yer alan iri boydaki iki ayrı çöm-
leğin içinde bulunmaktaydı. 

Maden eserlerden birincisi, ince altın levhadan yapılmış 
bir ‘Kulak tıkacı’dır (Res. 8). Eser, şekil ve ölçüsü bakı-
mından ilk kazı yılında (1993) bulunmuş tıkacın benze-
ridir (Duru 1997, 793 Lev. 13/5). Değerli madenden 
yapılmış diğer buluntular, gümüşten bir tabak ile 2 
gümüş iğnedir. Çok bozulmuş ve sadece bir kısmı korun-
muş ancak çok kırık parçalar halindeki gümüş kap, üze-
rini kaplayan çok kalın bir pas tabakasının sağlıklı şekil-
de temizlenmesi, onarılması ve sürekli bakımının sağ-
lanması için İstanbul’a, Fakültemiz ‘Taşınabilir Kültür 
Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Laboratuvarı’na’ 
getirilmiş ve gerekli işlemlerden geçirilmiştir. İnce 
gümüş levhadan yapılmış olan tabak, düz dudaklı ve  
yayvandır.

and 2 settlements. The architectural remains that were 
uncovered have enabled us to understand in detail the 
town (city) plan of the EBA II period in this part of 
Anatolia. 

Burials: New examples of pithos burials belonging to 
various phases of the EBA II settlement were found. 
Some of these pithos burials were seen to have had a 
small beak-spouted jar in them that had been left as a 
burial gift.

Pottery: A large number of pots with EBA II pottery char-
acteristics, determined during previous excavation sea-
sons, were also found this year (Fig. 4). Around thirty 
one-handled or two-handled, beak spouted, small or 
medium-sized jugs were handed in to the Antalya 
Museum. As in the previous two years, this year a large 
number of pottery pieces of different forms were found 
together in one room (around 35). Similar examples to 
these pots from the point of view of form and decora-
tion, some of which were badly broken and could not be 
reconstituted, had been found in previous years. 
However, it should be emphasized that some of them 
were of a higher quality than any of the pots found so far 
in the Bademağacı EBA II settlements (Fig. 5). A special 
vessel found in this area (Fig. 6) was both made from a 
different paste and reflected a different decoration tech-
nique to those known at Bademağacı’, as well as being 
very different in form. This special vessel generally resem-
bles the so-called ‘Salt Cellar/Pepper Pot’ found in the 
first excavations seasons (Duru 1997, Lev. 13/1). 

Clay Finds: One group among the clay finds is the styl-
ised human representations, that is the idols. These gen-
erally resembled those previously found at Bademağacı. 
Another group of clay finds are the brushes with triangu-
lar profiles. 

Seals: Another sixteen seals made of stone and clay from 
the Bademağacı EBA II period were added to the stamp 
seal collection this year (Fig. 7). Although from the point 
of view of shape and stamp face designs the seals 
generally resemble those found in previous years, some 
interesting and unusual marks/symbols or designs 
and design groups can be seen on the stamp faces of 
the seals. 

Metal Finds: A number of significant metal finds were 
uncovered in the 2009 excavations. Almost all the finds 
described below were found in situ in two very large 
special vessels that were among a number of other pots 
under the floor of a room adjacent on the southern side 
to the building given the name ‘Main Gate’.

The first of the metal objects is an ‘ear plug’ made 
from a fine sheet of gold (Fig. 8). It resembles the one 
found in the first excavations season (1993) in shape  
and size (Duru 1997, 793 Lev. 13/5).  

Res. 7  Bademağacı. 2009 yılında ele geçen mühürler (İTÇ II)
Fig. 7  Bademağacı. Seals found during the 2009 season (EBA II)
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Boyları 7 ve 9.5 cm. olan sağlam durumdaki gümüş 
iğnelerden birisinin başı süslenmiş, diğerinin ise konik 
olan baş kısmı yalın bırakılmıştır. 

Bakır veya tunçtan yapılmış başlı iğne ve delicinin dışın-
da bir mızrak ucu ve bir el baltası ele geçen diğer bulun-
tulardır. 

Sonuçlar

2009’da Neolitik Dönem yerleşmesinde hiçbir çalışma 
yapılmamıştır. Bu konu daha önceki yıllarda önemle 
üzerinde durulmuş ve öğrenilenlerle bu dönem hakkın-
da yeterli bilgilerin alındığı kabul edilmişti. Esasen 
Neolitik yerleşmede daha geniş alanda çalışmalara 
devam edilmesine karar verilmesi durumunda, çok sağ-
lam durumda olan İTÇ II mimarlık kalıntılarının altına 
inmek, diğer bir anlatımla İTÇ yapılarını kaldırmak gere-
kiyordu. Bunu yapmayı doğru bulmadığımız için, 
Neolitik Dönem araştırmalarını, 2007’ye kadar çalıştığı-
mız alanlarla sınırlı tuttuk.

2009 kazı dönemi çalışmalarının en dikkate değer sonu-
cu, İTÇ II döneminde höyüğün güney yarısındaki yerleş-
me düzeni hakkında önemli bilgilerin edinilmiş olması-
dır. Bu yıla kadar megaronlarla çevrili olduğu şeklinde 
algılanan ve güney kesimde de böyle devam edeceği 
beklenen yerleşmenin planının güneyde biraz farklı 
olduğu, yerleşim düzenlemesinin şimdiye kadar bilinen-
lere pek uymadığı anlaşılmıştır. 

1993 yılında başladığımız ve 17 yıldır aralıksız devam 
ettirdiğimiz Bademağacı Höyüğü kazılarında, höyüğün 
yaklaşık ¾’lük kısmı kazılmış ve sakladığı Neolitik ve İTÇ 
kültürler oldukça ayrıntılı şekilde öğrenilmiştir. Kanımızca 
höyükteki çalışmalara son verilmesi ve bu önemli yerleş-
me yerinin geri kalan kısımlarının, ileri yıllarda yapılma-
sı olası çalışmalar ve bizim sonuçlarımızın test edilebil-
mesi açısından, kazılmadan/bozulmadan saklanması, 
doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu nedenle, önümüzdeki 
yaz döneminde kısa bir süre yapılacak küçük ölçekli 
kazılar ve özellikle de plan çalışmaları sonunda (eğer 
beklenmedik veya olağanüstü bir gelişme olmazsa), 
höyükteki çalışmalara son verilmesi düşünülmektedir. 

The other finds made of precious metal are a silver plate 
and two silver pins. As the silver plate was badly dam-
aged and only part of it had survived in broken pieces, it 
was bought to Istanbul, to the Laboratory of the 
Restoration Department at our faculty with the aim of 
appropriately cleaning the thick layer of rust on it, repair-
ing it and providing ongoing maintenance, and these 
procedures have begun. The plate was made from a fine 
sheet of silver and is shallow (splayed).

One of the two silver pins, which are 7 and 9.5 cm. in 
length and in good condition, had a decorated head and 
the other one had a conical head section that was left 
undecorated. 

Apart from pins with a head and a piercer made from 
copper or bronze, the other finds consist of a spearhead 
and a hand axe. 

Conclusion

No work was carried out at the Neolithic period settle-
ments in 2009. This subject has been given priority in 
previous years and it was thought that enough had been 
learned about this period. In fact, if the excavation of the 
Neolithic settlement was to have been continued over an 
extensive area, it would have been necessary to remove 
the EBA II architectural remains that are in very good 
condition to dig underneath them. As we did not think 
this would be appropriate, we restricted the Neolithic 
period research to the work that had been carried out up 
to 2007. 

The most significant result of the 2009 excavations is the 
important information gained about the settlement plan 
of the southern half of the höyük during the EBA II peri-
od. Until this year, it was thought that the situation of 
megarons surrounding the höyük would continue in the 
southern section but it is now known that the settlement 
plan was slightly different in the south and does not 
really match the knowledge of the settlement plan 
gained so far. 

In the excavations at Bademağacı Höyük, which began 
in 1993 and have continued without interruption for the 
past 17 years, approximately ¾ of the höyük has been 
excavated and the Neolithic and EBA cultures under the 
surface have been learned in detail. We think it would 
now be appropriate to terminate the work at the höyük 
and leave the remaining section untouched and unexca-
vated for any possible future investigations that could 
check the accuracy of our results. For this reason, it has 
been decided (unless there are any extraordinary, unfore-
seen developments) to end our work at the höyük this 
coming summer after a short season of small scale exca-
vations, and the work on the settlement plan.

Res. 8  
Bademağacı. 2009 yılında 
ele geçen altın kulak tıkacı 
(İTÇ II)
Fig. 8  
Bademağacı. A golden 
ear plug found during the 
2009 season (EBA II)
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31.07.2009 - 06.09.2009 tarihleri arasında gerçekleştiri-
len Karain Mağarası kazıları, Prof. Dr. I. Yalçınkaya baş-
kanlığında 30 kişilik bir ekiple yürütülmüştür. Bakanlık 
temsilcisi olarak D. Demirci görev yapmıştır. Kazı çalış-
maları mağaranın E ve B gözlerinde devam etmiştir.

1. E Gözü Kazısı

Toplam 5 plan karede gerçekleştirilen kazılar ana dolgu-
nun güney profilinde yer alan I 14 plan karesinde başla-
mış ve dönüşümlü olarak I 15, I 16, I 17 ve I 18 plan 
karelerinin kazılmasıyla devam etmiştir (Res. 1). Kazı 
çalışmaları sonunda I 18 plan karesinde 63., I 17’da 68., 
I 16’da 69., I 15 ve I 14 plan karelerinde ise 71. arkeolo-
jik seviyenin tabanına ulaşılmıştır. Kazı sezonu boyunca 
IV.3, V, V.1, V.1.1, V.1.2 ve V.2 diye adlandırdığımız 6 
farklı jeolojik seviye ve ünite saptanmıştır.

E Gözü Arkeolojik Buluntuları

Bu yıl kazısı gerçekleştirilen tüm plan karelerde Alt 
Paleolitik Dönem’e ait seviyelerde çalışılmıştır. E gözü 
kazılarında en yoğun yontmataş buluntu örnekleri, V.1, 
V.1.1, V.1.2 jeolojik seviyelerinden ele geçmiştir. Bunlar 
üzerlerinde herhangi bir düzeltinin bulunmadığı, irili 
ufaklı ve genellikle arkaik görünümlü yongalardır. Kalın 
yonga taşımalıklar üzerine basamak pulcuklu düzeltiler-
le yapılmış kenar kazıyıcılar en önemli aletlerdir. Bunlar 
içinde yer alan ve V.1.2’den ele geçen almaşık kenar 
kazıyıcılar oldukça tipik örneklerdir. V/V.1 jeolojik sevi-
yesinden ele geçen kalın bir yonga üzerine yapılmış 
kenar kazıyıcı ilgi çekicidir. Az sayıda olmalarına karşın 
dişlemeli ve çontuklu parçalar da, yontmataş teknolojisi 
içinde görülen alet formlarındandır. 

E Gözü Faunal Buluntuları

2009 yılında çeşitli arkeolojik seviyelerden çok sayıda 
olmasa da, kırık parçalar halinde kemikler ele geçmiştir. 

The 2009 campaign at Karain was carried out from July 
31st to September 6th by a team of 30 led by Prof. Dr. 
I. Yalçınkaya. The state representative was D. Demirci. 
Work continued in chambers E and B.

1. Excavations at Chamber E

Excavations were carried out in five grid-squares in total, 
starting from I 14 on the south profile of the Main Block 
and continuing alternatingly through I 15, I 16, I 17 and 
I 18 (Fig. 1). At the end of the work we reached the bot-
tom of the 63rd archaeological layer in I 18, 68th in I 17, 
69th in I 16 and 71st in I 15 and I 14. During the course 
of the campaign, six different geological layers and units 
were attested and named as IV.3, V, V.1, V.1.1, V.1.2  
and V.2.

Archaeological Finds from Chamber E

All the grid-squares excavated this year were worked in 
the Lower Paleolithic layers. The densest chipped stone 
assemblies from Chamber E were uncovered in geologi-
cal layers V.1, V.1.1 and V.1.2. The finds included archaic-
looking flakes of various sizes and without retouch. Thick 
flake blanks carrying side scrapers made with stepped 
retouching are the most important tools. Among them, 
the alternate side scrapers uncovered in V.1.2 are quite 
typical examples. A side scraper on a thick flake uncov-
ered in V/V.1 geological layer is very curious. Though few 
in number, denticulated and notched pieces are among 
the tool forms observed in chipped stone technology.

Faunal Finds from Chamber E

In 2009, a small quantity of broken bone fragments were 
uncovered in various archaeological layers, although not 
high in number. A large bone from geological layer V.1.2 
is a rare piece surviving to date. The species of these 
bones have not been identified yet. Micro faunal exam-

Karain Mağarası 2009 Yılı Kazıları

Excavations at Karain Cave in 2009
Harun TAŞKIRAN
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Sadece V.1.2 jeolojik seviyesine ait iri bir kemik, günü-
müze kadar korunabilen ender parçalardandır. Bulunan 
bu kemiklerin tür tayinlerinin tespiti henüz yapılmamış-
tır. Mikro fauna örneklerine ise hemen hemen tüm arke-
olojik seviyelerde rastlanmaktadır. Toplanan mikro ve 
makro fauna örnekleri incelenmek üzere kazı evi depo-
suna kaldırılmışlardır.

2. B Gözü Kazıları

I 8, H 8, J 8, J 9 ve J 10 olmak üzere 5 ayrı plan karede 
gerçekleştirilmiştir. Her bir plan karede de kazıya en üst 
seviyelerden başlanmıştır. Dolayısıyla bu sene tamamen 
Holosen seviyelerde çalışılmıştır. Holosen dolgularda 
yaptığımız bu yılki çalışmalar I 8 plan karesinin en üst 
seviyelerinin kazılmasıyla başlatılmıştır. Daha sonra I 8 
ve H 8 plan kareleri -3.30 m. kotuna kadar kademeli 
olarak kazılmıştır (Res. 2). Söz konusu plan karelerin 
hemen doğusunda bulunan büyük kalsitik sütun oluşu-
mu zaman zaman kazı işlemini zorlaştırmıştır. Aynı olu-
şumdan dolayı, kazı başlangıcında zaten yarım kare 
görünümünde olan H 8 plan karesi tabana doğru gittikçe 
küçülerek en sonunda -3.20 kotunda son bulmuştur.

I 8 ve H 8 plan karelerinin kazılmasından sonra, C 
Gözü’ne doğru daha geniş bir alan elde etmek amacıyla 
J 8, J 9 ve J 10 plan karelerinin kazısına geçilmiştir (Res. 
3). Buradaki amaç, farklı plan karelerde fakat aynı kot 
aralığında gözlemlenen birtakım oluşumların ve bulun-
tuların genel bir çerçeve içerisinde değerlendirilebilme-
sidir. I 8 ve H 8 plan karelerinde gözlemlenmiş olan 
kalsit sütunun bir benzeri J 9 ve J 10 plan karelerinin 
kesişim noktasında da görülmüştür. Bu oluşum, kazı 
devam ettikçe tabana doğru genişlemiş ve söz konusu 
plan karelerin boyutlarını küçültmüştür. J 8, J 9 ve J 10 

ples are uncovered almost in every archaeological layer. 
Micro and macro faunal examples collected were placed 
in the excavation house depot for further study.

2. Excavations at Chamber B

Excavations in this chamber covered five grid-squares, 
namely I 8, H 8, J 8, J9 and J 10. Each grid-square was 
excavated starting from the very top level, hence, only 
Holocene layers were exposed this year. Work in the 
Holocene layers started with the top layers of I 8 and 
continued with further leveling down in stages of I 8 and 
H 8 down to -3.30 m. (Fig. 2). The large calcite pillar in 
the east of these grid-squares caused difficulties at times. 
For the same reason, the grid-square H 8, which was 
already like a half-square, tapered further down and 
finally disappeared at -3.20 m. level. 

Following the excavations of I 8 and H 8, work pro-
ceeded with J 8, J 9 and J 10 in order to obtain a larger 
area toward Chamber C (Fig. 3). The aim here was the 
ability to evaluate certain formations and finds observed 
at the same levels, but in different grid-squares within an 
overall frame. Another calcite pillar similar to the one in 
I 8 and H 8 was also observed in the intersection of J 9 
and J 10. The formation got wider as the excavations 
progressed deeper and the grid-squares shrank in size. In 
grid-squares J 8, J 9 and J 10, the bottom of the 6th 
archaeological layer was reached at -2.80 m and the 
excavation of this layer was halted for this year.

In Chamber B five geological units named H.0, H.I, H.II, 
H.III, H.IV and H.V, all of the Holocene period, were 
observed starting from the top. In overall, sediments of 
H.III and H.IV seem to be more in situ in comparison 
with those of H.0, H.I and H.II.

Res. 1  
Karain E gözünde 
kazısı yapılan I plan 
kareleri
Fig. 1  
Grid-squares I 
excavated in Karain 
Chamber E

Res. 2  Karain B gözü I 8 ve H 8 plan kareleri
Fig. 2  Grid-squares I 8 and H 8 excavated in Karain Chamber B
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plan karelerinde -2.80 kotuna denk gelen 6. arkeolojik 
seviyenin tabanına kadar inilmiş ve bu seviyede bu yılki 
kazı sona erdirilmiştir.

2009 yılı B Gözü kazısında en üst seviyeden itibaren 
H.0, H.I, H.II, H.III, H.IV ve H.V olarak isimlendirilen ve 
tamamı Holosen Dönem’e ait beş jeolojik ünite gözlem-
lenmiştir. Genel olarak bakıldığında H.III ve H.IV jeolo-
jik seviyelerine ait sedimanlar, H.0, H.I ve H.II jeolojik 
seviyelerine ait olan sedimanlara nazaran daha in situ bir 
görünüm sergilemektedirler. 

B Gözü Arkeolojik Buluntular

H.0, H.I ve H.II jeolojik seviyelerde Kalkolitik, İlk Tunç, 
Demir ve Ortaçağ buluntuları karışık olarak ele geçerler. 
H.I jeolojik seviye içinde Demir Çağı’na ait insan kafata-
sı parçası, demirden yapılmış bir halka, çark yapımı sırlı 
seramik parçaları, kaba el yapımı seramik parçaları ve az 
sayıda yontmataş parçalar ele geçmiştir.

H.II jeolojik seviyesi içinde karışık olarak bulunan 
örnekler arasında, el yapımı devetüyü ve siyah astarlı 
seramik parçaları İlk Tunç ve Kalkolitik Çağ özellikleri 
gösterirler. Yontmataş buluntular arasında geometrik 
olmayan mikrolitik öğeler ile tek kutuplu dilgi çekirdek-
lerinin yanı sıra şekilsiz çekirdeklere de rastlanmıştır. 
Obsidyen dilgicikler ele geçmesine karşın aynı hammad-
denin çekirdeklerine ait buluntu mevcut değildir. Bu 
seviyede ele geçen diğer yontmataş ürünler arasında ön 
kazıyıcı, düzeltili dilgi ve dilgicikler ile düzeltili birkaç 
taşımalığın varlığından söz etmek mümkündür. Ele 
geçen birkaç parça kırık bız ucu kemik alet endüstrisi 
örneklerini temsil etmektedir.

H.III jeolojik seviyenin buluntuları da karışıktır ancak 
daha çok İlk Tunç Çağı’na ait olan yoğun bir buluntu 

Archaeological Finds from Chamber B

Geological layers H.0, H.I and H.II contained mixed 
finds of the Middle Ages, Iron Age, Early Bronze Age and 
Chalcolithic period. In the geological layer H.I were a 
human skull fragment, an iron ring, wheel-made glazed 
potsherds, coarse hand-made potsherds and a few 
chipped stone pieces, all of the Iron Age.

In H.II on the other hand, mixed finds included hand-
made buff colored and black slip wares displaying Early 
Bronze and Chalcolithic period characteristics. Among 
chipped stone finds are non-geometric microlithic items, 
unipolar blade cores, as well as amorphous cores. 
Although obsidian bladelets have been uncovered, no 
obsidian cores were found. Other chipped stone finds 
from this layer include end scrapers, retouched blades 
and bladelets and a few blanks with retouch. A few bro-
ken awl points uncovered bear witness to a bone tool 
industry.

Finds from the geological layer H.III are also mixed, but 
extensively from the Early Bronze Age. In addition, late 
Chalcolithic examples are represented with hand-made, 
dark colored, coarse kitchen wares with vertical rims and 
bodies. Among vessel forms, fragments belonging to 
tankards and bowls with inverted rims are characteristic. 
In addition, fragments belonging to cheese pots (bowls 
with holes beneath the rim) were found. Monochrome 
ceramics were decorated with nozzle-like bosses, incised 
zigzags and dots. Among the various handle forms, a 
vertical handle with grooves, a spur handle, and a single 
example of a pierced look handle with a string hole 
(Fig. 4) can be cited.

Two conical terra cotta spindle whorls, a bronze acces-
sory pin and bone awls of high quality workmanship 
constitute the other finds. For the chipped stone industry 

Res. 3  Karain B gözünden C gözüne doğru kazılan J plan kareleri
Fig. 3  Grid-squares J excavated from Chamber B toward  
Chamber C

Res. 4  Karain B gözü H.III jeolojik seviye PT kulp örnekleri
Fig. 4  Examples of terra cotta handles from Chamber B geological 
layer H.III
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topluluğu ile temsil edilmektedir. Bunun yanı sıra Geç 
Kalkolitik örneklerin varlığı, dik ağızlı, dik gövdeli koyu 
renkli ve el yapımı kaba mutfak kap parçaları ile göze 
çarpar. Kap formları arasında tankartlara ve içe dönük 
ağız kenarlı çanaklara ait parçalar karakteristiktir. Ayrıca 
ağız kenarının altında delikler bulunan çanak (cheese-
pot) parçalarına ait örneklerde saptanmıştır. Monokrom 
seramikler üzerinde meme biçimli kabartmalar yanında 
geometrik zikzak çizgili (insize) ya da nokta bezemeli 
süslemeler yer alır. Aynı zamanda farklı formlarda karşı-
mıza çıkan kulp parçaları arasında, yiv bezemeli dikey 
kulp, mahmuzlu kulp, ve bir örnekle temsil edilen ip 
delikli tutamak kulp da yer almaktadır (Res. 4).

Pişmiş topraktan yapılmış iki adet koni biçimli ağırşak, 
bronzdan yapılmış bir süs iğnesi ve oldukça iyi işçilik 
gösteren kemik bızlar diğer buluntulardır. Yontmataş 
endüstriye bakıldığında, buluntu sayısındaki artış dikkat 
çekicidir. Ele geçen tipik bir obsidyen dilgicik çekirdeği-
nin varlığı, obsidyene ait dilgi ve dilgicikler ile bunlara 
ait parçaların üretiminin mağara içinde gerçekleştirilmiş 
olabileceğini düşündürmekte ise de, bu çekirdeğin ithal 
yolla gelmiş olması da göz önünde tutulmalıdır. Çok 
sayıdaki geometrik olmayan mikrolitikler ile çeşitli form-
lardaki ön kazıyıcılar endüstrinin tipik örnekleri arasın-
dadır. Keski ağızlı ok ucu, mikro uç gibi örnekler ünik 
kabul edilebilirler. Bunların yanı sıra dişlemeliler, 
dişlemeli-taş delgi, dişlemeli-ön kazıyıcı formundaki 
ikili aletler ile mikro taş delgi ve taş delgilere ait örnekler 
mevcuttur. Üretim artıkları olarak kabul ettiğimiz çekir-
dekler, genellikle tek ve iki kutuplu dilgi ve dilgicik 
çekirdekleri ile temsil edilmektedirler. Ayrıca, çok sayı-
daki öğütme ve sürtme taşları ile bir örnekle temsil edi-
len ve kemik alet yapımında kullanıldığı düşünülen 
perdah aleti de (Res. 5), H.III seviyesinin buluntuları 
arasında yer almaktadır.

H.IV jeolojik seviyesi daha önceki yıllarda da olduğu 
gibi yine Kalkolitik Çağ’a ait buluntular içermektedir. 
Polikrom boyalı krem astar üzerine kırmızı bantlı el yapı-
mı kap parçası tipik buluntulardandır. Bu seviyede el 
yapımı monokrom siyah ve devetüyü astarlı kap parçala-
rı yaygındır. Depo kapları olabileceği düşünülen iri kalın 
seramik parçaları da ele geçmiştir. Yontmataş endüstride 
yer alan çok sayıdaki mikrolitik alet içinde birkaç parça 
geometrik form bulunmakla birlikte, çoğunluğu sırtlı 
dilgicikler temsil eder. H.III jeolojik seviyesinde olduğu 
gibi, bu seviyede de bol miktarda obsidyen dilgiciklerle 
karşılaşılmış, ancak obsidyen çekirdek örneğine rastla-
nılmamıştır. Çoğunluğunu iki kutuplu dilgicik çekirdek-
lerin oluşturduğu üretim artıklarının yanı sıra dilgi ve 
yongalar ile bunlara ait parçalar tipik taşımalıklar olarak 
göze çarpar. Alet grubu içinde keski ağızlı bir ok ucu, 

the increase in the number of finds is worth noting. The 
presence of a typical bladelet core may suggest that pro-
duction of obsidian blades, bladelets and relevant pieces 
had taken place inside the cave; however, it must be 
kept in mind that this core might have been imported. 
Numerous non-geometric microliths and end scrapers of 
various forms are among typical examples of this indus-
try. Examples like transversal arrow heads and micro 
points may be considered unique. In addition, there 
were denticulated tools. Double or compound tools, like 
denticulated-stone perforators, denticulated-end scrap-
ers as well as examples of micro stone perforators and 
stone perforators were present. Cores considered as pro-
duction wastes usually comprised uni- and bipolar blade 
and bladelet cores. Numerous grinding stones and a 
single example of a burnishing tool, possibly used for 
making bone tools (Fig. 5), were present among the 
finds from H.III layer. 

As previously mentioned, the geological layer of H.IV 
contained items of the Chalcolithic period. Typical finds 
are hand-made polychrome potsherds with red bands on 
cream slip. Hand-made monochrome black and buff slip 
wares are also common in this layer. Larger and thick 
shards which might have belonged to storage vessels 
were also uncovered. In the chipped stone industry are 
a few pieces with geometric form among numerous 
microlithic tools but the majority comprises crested 
bladelets. As was the case with H.III, in this layer, too, 
numerous examples of obsidian blades have been found 
but no obsidian cores were found. In addition to the 
production wastes comprising mainly bipolar bladelet 
cores, blades and flakes and their pieces stand out as 
typical blanks. In the tool assemblage are the well-
known examples of a single transversal arrow head, a 
very typical micro stone drill and end scrapers of various 
forms, as well as few examples of denticulated tools. In 
addition to the bone awls, a single bone object, whose 
bottom is perforated and which we think may have been 

Res. 5  Karain B gözü kemik bız ucu sivriltmek için kullanılan 
perdah aleti
Fig. 5  Burnishing tool used for sharpening bone awl points, 
Chamber B
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çok tipik bir mikro taş delgi ile çeşitli formlardaki ön 
kazıyıcılar ve az sayıdaki dişlemeli aletler bilinen örnek-
lerdendir. Kemikten yapılmış tipik bızların yanı sıra, ele 
geçen ve şimdilik spatül olarak tanımladığımız, dip 
kısmı delinmiş kemik obje ince bir işçiliğin örneğidir 
(Res. 6). H.IV’ün farklı arkeolojik seviyeleri içinden ele 
geçen sürtme ve öğütme taşları ile sapan taşları daha 
önceki yıllardan tanıdığımız objelerdendir. Hemen 
hemen bütün jeolojik seviyelerde karşılaşmaya alışık 
olduğumuz dentalyum ve taştan şekillendirilmiş bon-
cuklar ile delikli denizel boncuklar bu sene de çok sayı-
da ele geçmiştir.

B Gözü Faunal Buluntular

2009 yılı Karain B gözüne ait faunal kalıntılar çok 
çeşitlidir. Bütün Holosen seviyelerden ele geçen kemik 
kalıntılara genel olarak bakıldığında koyun, keçi gibi 
otçulların yaygın olduğu görülmektedir. Ele geçen fauna 
kalıntıları arasında çeşitli kuşlara ve etçillere ait örnekler 
de mevcuttur. Bununla beraber hemen her seviyeden 
molüsk kalıntıları ve mikro fauna örnekleri de 
toplanmıştır. 

3. Laboratuvar ve Arkeometri Çalışmaları

2009 yılında arkeometrik çalışmalara da devam edilmiş-
tir. Karain Mağarası içindeki profil dolgularının korun-
ması amacıyla uzman bir ekip tarafından yeni geliştirilen 
nano teknoloji ile deneysel bir çalışma gerçekleştirilmiş-
tir. Bu çalışmada ki amaç profil dolgularının söz konusu 
teknoloji yardımıyla ne derece korunabildiğini anlamak-
tır. Bu amaç doğrultusunda doğu profili üzerinde yer 
alan K 10 plan karesinde AH 15-39 arasında yaklaşık 50 
cm.’lik bir alanda dikey olarak profil düzenleme çalış-
ması yapılmıştır. Bundaki amaç koruyucu maddenin 
düzgün bir şekilde uygulanabilmesi için düz ve dikey bir 
profil oluşturmaktır. Toplam 24 arkeolojik seviye içinde 
bulunan ve nano teknolojiyle konservasyonu yapılan 
farklı yapıdaki sedimanların bir yıl süreyle doğa koşulla-
rına karşı dayanıklılığı test edilmiş olacaktır. Bu süreç 
içinde eğer başarılı bir sonuç elde edile bilirse Karain E 
gözündeki bütün dolguların konservasyonu bir proje 
dâhilinde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Ayrıca, kırık 
olarak ele geçen arkeolojik ve faunal buluntuların resto-
rasyonları da gerçekleştirilmiştir. 

a spatula, displays fine workmanship (Fig. 6). Grinding 
stones as well as missile stones uncovered in various 
archaeological layers of H.IV are among common finds, 
as in previous years.

Beads of dentalium and stone as well as perforated 
marine beads, all very common from almost all the geo-
logical layers, have been uncovered in high numbers 
again.

Faunal Finds from Chamber B

Faunal remains uncovered in Chamber B of Karain dur-
ing the 2009 campaign are quite varied. Bone remains 
uncovered in the Holocene layers mostly belonged to 
herbivorous animals like sheep and goat. Among other 
animals attested to in the finds are various birds and 
carnivorous animals. In addition, mollusk remains and 
micro faunal examples were also collected from almost 
every layer.

3. Laboratory and Archaeometric Work

Archaeometric studies also continued in 2009. The team 
of experts developed and tested a new nano-technology 
for the preservation of profile fillings in Karain. The aim 
of this experiment was to see how much this new tech-
nology could protect the profile fillings. For this purpose 
an area of 50 cm between AH 15 and 39 in grid-square 
K 10 on the east profile was arranged. A vertical and 
smooth surface was needed for even spreading of the 
preservative material. Thus, this new technology will be 
tested against the elements on the sediments with differ-
ent structures covering 24 archaeological layers in total 
over the period of a year. In case satisfactory results are 
obtained, then conservation of all the fillings in Chamber 
E will be implemented within the frame of a project. In 
addition, broken archaeological and faunal finds were 
also restored.

Res. 6  
Karain B gözü dip 
kısmı delinmiş 
kemik obje
Fig. 6  
Bone object with a 
perforated bottom, 
Chamber B
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Kibyra antik kentinde Stadion/Propylaion, Agora, 
Bouleuterion/Odeion yapılarında kazı, anastylosis, kon
servasyon çalışmaları ve kazı evi depomuzda temizlik, 
konservasyon, tasnif, belgeleme, çizim çalışmaları 
yapılmıştır*. 

1. Stadion/Propylaion  
(F. E. Dökü – M. C. Kaya – M. Şimşek)

2006 yılından beri devam eden Stadion kazıları bu 
sezon iki ana hedef doğrultusunda ilerlemiştir. Bunlardan 
ilki, Stadion’a girişi sağlayan Propylaion’un, 2008 kazı 
sezonunda açığa çıkarılan ve restorasyonu yapılan batı
daki ilk iki ayağını takip ederek diğerlerini ortaya çıkar
mak ve Propylaion’u tamamıyla restorasyona hazır hale 
getirebilmekti. İkincisi ise kazı alanını doğuya doğru 
genişleterek Stadion doğu oturma sıralarını açığa çıkara
rak, alanın mimarisini tam olarak anlayabilmekti.

Bu amaçlar doğrultusunda ilk olarak, Propylaion’un 
depremle yıkılmış olan 3., 4., 5. ve 6. ayaklarının üst 
yapı ve gövde blokları, düşme sıraları ve yönlerine göre 
numaralandırılarak plana işlenmiş ve taş tarlasına 

* 2009 Yılı Kibyra Kazı Çalışmaları, 29.06.2009 ile 14.11.2009 
tarihleri arasında, Burdur Müze Müdürü H. A. Ekinci’nin 
başkanlığında ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
F. Işık ile, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyeleri Yrd. 
Doç. Dr. Ş. Özüdoğru ve Yrd. Doç. Dr. F. E. Dökü’nün bilim
sel danışmanlıkları ve yürütücülüklerinde, farklı üniversite
lerden uzman ve öğrenciler ile yerel halktan işçilerin oluştur
duğu bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar, 
Bakanlığımızın ayırdığı ödenek haricinde, Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, Gölhisar Kaymakamlığı ve 
Gölhisar Belediyesi’nin değerli katkılarıyla tamamlanmıştır. 
Bu bağlamda, tüm yetkili ve ilgililere şükran ve teşekkürleri
mizi sunarız. Ayrıca, kazı çalışmalarımız süresince Kültür ve 
Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay ile Burdur Valimiz 
Sayın İbrahim Özçimen ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Gökay Yıldız antik kentimizi ve ekibimizi 
ziyaret edip kazı çalışmalarımızı yerinde incelemişler, bizleri 
onurlandırmışlardır, kendilerine teşekkürü bir borç biliriz. 

The campaign at Kibyra covered excavation, anastylosis 
and conservation of the Stadion/Propylaion, Agora and 
Bouleuterion/Odeion, as well as cleaning, conservation, 
classification, documentation and drawing work at the 
excavation house*.

1. Stadion/Propylaion  
(F. E. Dökü – M. C. Kaya – M. Şimşek)

Excavations at the stadion have been going on since 
2006 and this year’s campaign aimed at two targets. The 
first was to follow the previously exposed and restored 
piers of the Propylaion providing access into the Stadion 
and to excavate the other piers while preparing the 
Propylaion for restoration. The second target was to 
expand excavation towards the east in order to uncover 
the eastern rows of seats and to survey the area’s 
architecture in its entirety. 

First of all, the blocks of the upper parts and bodies of 
piers (nrs. 3 to 6) had toppled in an earthquake and 
were numbered according to their positions in the plan. 
After numbering, they were removed to a field. During 

* Excavations at Kibyra were carried out from June 29th to 
November 14th, 2009 under the direction of H. A. Ekinci, 
director of Burdur Archaeological Museum, and under the 
scientific supervision of Prof. F. Işık, Akdeniz University; Asst. 
Prof. Dr. Ş. Özüdoğru and F. E. Dökü, Mehmet Akif Ersoy 
University. The team members were from various universities 
and workers from among locals. The 2009 campaign was 
supported by the Ministry of Culture and Tourism, as well as 
by Mehmet Akif Ersoy University’s Presidency, Gölhisar 
Kaymakamlığı, Gölhisar Municipality and the Association for 
Promotion and Development of Gölhisar. The excavation 
team would like to extent their thanks to all these institutions. 

 We were also honoured by the visits of Mr. Ertuğrul Günay, 
the Minister of Culture and Tourism; Mr. İbrahim Özçimen, 
the Governor of Burdur, and Prof. Dr. Gökay Yıldız, the 
President of Mehmet Akif Ersoy University, exploring our 
ancient site and excavations. We would like to express our 
gratitude to them.

Kibyra 2009 Yılı Çalışmaları

Work at Kibyra in 2009
Şükrü ÖZÜDOĞRU – F. Eray DÖKÜ
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taşınmıştır. Bu alanda yapılan kazı sonrasında, doğudaki 
4. ayak, beklenildiği gibi in situ vaziyette bulunmuştur 
(Res. 1). Propylaion’un zemininin ana kayanın tıraşlana
rak, üzerine ince sıkıştırılmış toprak dökülmesiyle oluş
turulmuş olduğu görülmüş, ancak bazı yerlerde ana 
kayanın düzgün tıraşlanmadığı ve yüksekte kaldığı tespit 
edilmiştir. Bu yarım kalmış işçilik, Propylaion’a ait bazı 
ayakların yan yüzlerinin kaba işlenmesi ve ayak silmele
rindeki profillerinin yarım kalmışlığıyla da açıkça görül
müştür. Kazı çalışmaları sırasında 3. ve 4. ayakların 
hemen altında yazıtlı iki adet heykel altlığı bulunmuştur. 
Kazı sonunda yapılan rölöve çalışmalarında, 
Propylaion’un toplam uzunluğunun 25.35 m., yüksekli
ğinin 7.94 m. olduğu belirlenmiş ve restitüsyon çalışma
ları tamamlanarak restorasyona hazır hale getirilmiştir. 

Bu sezonki ikinci amacımız olan doğu oturma sıralarının 
mimarisini öğrenebilmek için, Propylaion’un tüm ayak
ları açıldıktan sonra kazı doğuya doğru devam ettirilmiş
tir (Res. 2). Bu çalışmalar sırasında oturma sıralarının ve 
parapetin tümüyle söküldüğü ve sadece alttaki profilli 
silmenin bırakıldığı görülmüştür. Ayrıca oturma sırala
rının moloz taşlarla yükseltilen duvarlarla taşındığı 
anlaşılmıştır.

Kazı sınırları kuzeye doğru genişletildiğinde, doğu ana
lemnanın hemen kuzeyinde, Propylaion’un kuzeydoğu 
köşesinde, geç döneme ait bir yapıya rastlanmış ve 
Stadion’un doğu oturma sıralarına ait birçok mimari 
parçanın bu yapıda kullanıldığı tespit edilmiştir. Ante 
duvarlarının arasında iki farklı devşirme sütun altlığı ve 
dikdörtgen mimarisi ile in antis bir tapınak planını anım
satan, iki katlı bu yapının üzerine, Propylaion’un altıncı 
ayağına ait üst mimari blokların düşmesi sonucu zeminini 

excavation, the eastern pier (nr. 4) was uncovered in situ 
(Fig. 1). The ground of the Propylaion was found to have 
been prepared by levelling the bedrock, then pressing 
fine earth on it. It was noted at some places that the 
bedrock was not chiselled evenly. This incomplete work-
manship is also observed on the rough work of the lat-
eral surfaces of some piers and incomplete profiles on 
mouldings. In the course of excavations, two statue 
bases with inscriptions were uncovered directly beneath 
piers nrs. 3 and 4. With the relevé work carried out at the 
end of excavation, it was apparent that the total length of 
the Propylaion was 25.35 m. and its height was 7.94 m. 
Its restitution work was completed and the monument 
was prepared for restoration.

Following the completion of the excavation of the 
Propylaion’s piers, further excavation was extended east-
ward in order to clarify the architecture of the eastern 
rows of seats (Fig. 2). It was seen that all the rows of 
seats and the parapet there were entirely dismantled 
with only the bottom row, with profile, left in place. 
Further, it was clear that the rows of seats rested on walls 
raised with rubble.

When the excavation area was extended northward, a 
building of a later period was uncovered north of the 
east analemma, at the northeast corner of the 
Propylaion. It appears that many architectural blocks 
from the eastern rows of seats had been reused in its 
construction. The two-storied structure had a rectangular 
layout, reminiscent of a temple in antis, with two differ-
ent column bases between the antae. Apparently, the 
blocks from the sixth pier of the Propylaion fell on it, 
causing the top floor to collapse into the lower floor. The 

Res. 1  Propylaion, kazı sonrası
Fig. 1  Propylaion, after excavation

Res. 2  Stadion, kazı sonrası genel görünümü
Fig. 2  Stadion, general view after excavation
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yıkılarak alttaki odanın içine çökmüş olduğu tespit edil
miştir. Uzunluğu 8.70 m., genişliği 7.20 m., ante derin
likleri 1.75 m. olan bu yapının, kireç harçlı moloz duvar
larının kalınlığı ise 0.80 m.’dir. Yapının iç kısmında 
yürüme zemininin altında 4 adet karşılıklı duran tonozla 
oluşturulmuş bir alt kat ve burada ana kayaya oyulmuş 
bir adet mezar bulunmuştur. 2.30 m. uzunluğunda ve 
0.60 m. genişliğinde, doğubatı yönünde konumlandırıl
mış bu mezarın daha önce soyularak tahrip edilmiş 
olduğu anlaşılmıştır. Gömününse yalnızca iki bacağına 
ait kaval kemikleri mezarın doğu tarafında sağlam olarak 
bulunmuş, diğer kemikler dağılmış halde dolgu toprak 
içerisinde ele geçmiştir. Mezar üzerine yapılan tapınak 
benzeri ve kutsal olduğunu düşündüğümüz yapının, bir 
Martyrium olabileceği öngörülmüş olmasına karşın, 
gerek mezar içinde gerek üst zeminde bu fikrimizi kesin 
olarak ispatlayacak bir buluntuya rastlanamamıştır. Kazı 
sonunda yaptığımız konservasyon çalışmasıyla, yapının 
duvarlarındaki eksik yerler, kendi orijinal malzemesi ve 
kireç harç kullanılarak tamamlanmıştır (Res. 3). 

2. Bouleuterion/Odeion 
(Ş. Özüdoğru – D. Tarkan – C. Öztürker)

Yapı, 1989 yılında iç kısmında Burdur Müzesi adına kısa 
süreli bir sondaj kazısı gerçekleştiren A. S. Başer sonra
sında ilk kez kazılmıştır. Kazı, üç aşamada gerçekleştiril
miştir: İlk aşamada, ön dış cephede kazı ve düzenleme 
çalışmaları yapılmıştır. Ön dış cephe kazısı, iç alan dol
gusuna yoğunlaşmak amacıyla tamamlanmamış; iç 
dolgu toprak ve blok tahliyesine elverişli bir seviyede 
sonlandırılmıştır. Bu alanın kazısı, önümüzdeki dönem 
tamamlanacaktır. İkinci aşamada, yapının etrafı açılarak 
çevre duvarı ile toprak kesit arasında korunaklı bir kori
dor yaratılmış, böylelikle bu alana toprak akışı engellen
miştir. Son aşamada ise iç alanın dolgusu boşaltılmıştır. 

building measured 8.70 m. long, 7.20 m. wide with an 
antae depth of 1.75 m., and a lime-mortar wall thickness 
of 0.80 m. 

Inside the building, the ground floor had four corre-
sponding vaults and a grave cut into the bedrock. The 
grave, 2.30 m. long and 0.60 m. wide, extended in the 
east-west direction and seemingly had been already 
robbed and destroyed. Two tibia bones of the burial 
were found intact in the east part of the grave while the 
other bones were found scattered in the fill. This temple-
like construction built on top of the grave might have 
been a sacred martyrium but no conclusive evidence, 
obtained either inside the grave or on the upper floor, 
was found supporting this hypothesis. At the end of the 
excavation phase, conservation was done using lime 
mortar and original materials of the building itself 
(Fig. 3). 

2. Bouleuterion/Odeion  
(Ş. Özüdoğru – D. Tarkan – C. Öztürker)

This building was originally excavated inside the struc-
ture by a shallow sounding conducted by A. S. Başer on 
behalf of Burdur Museum in 1989. Thus, this excavation 
was essentially the first one and was comprised of three 
stages. In the first stage, the front façade was excavated 
and arranged. However, this excavation was not com-
pleted, but left at a certain level to facilitate removal of 
fill and blocks inside. It will be completed in the next 
campaign. In the second stage, the adjacent area around 
the building was excavated, forming a protected corridor 
between the encircling wall and an earth profile, pre-
venting more earth from flowing to the building. In the 
third stage, fill was removed from the interior. At the end 
of the excavation, one of the most well-preserved monu-
ments of Anatolia was uncovered, along with important 

Res. 3  Geç dönem mezar yapısı (Martyrium ?)
Fig. 3  Tomb of later period (Martyrium ?)

Res. 4  Bouleuterion, kazı sonrası genel görünüm
Fig. 4  Bouleuterion, general view after excavation
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Kazı çalışmaları sonucunda önemli buluntuları, büyük 
oranda sağlam korunmuşluğu, özellikle de benzersizliği 
ve büyüleyici güzelliğiyle büyük yankı uyandıran orkest
ra zemin döşemi opus sectile Medusa resmiyle, 
Anadolu’nun en görkemli yapılarından biri ortaya çıka
rılmıştır (Res. 4). 

Bouleuterion/Odeion, Agora, Tiyatro ve tapınakların  
yer aldığı ana tepenin güney köşesinde konumlanır. 
Hemen önünde küçük bir tapınak, yaklaşık 50 m. kuze
yinde de Tiyatro bulunmaktadır. Yapı, planı nedeniyle 
Bouleuterion/Odeion işlevli olarak tanımlanmıştır. Ancak 
3600 kişilik kapasitesi ve üstünün kapalı olması, iç 
cephe düzenlemesi yapının kış aylarında Tiyatro işlevli 
olarak da kullanıldığını göstermiştir. Ayrıca Roma 
İmparatorluk Dönemi’nde 25 kentin yargı merkezi duru
mundaki Kibyra’da, Roma’nın Asia Valisi’nin yargı işleri
ni yürüttüğü bina olarak da kullanılmış olmalıdır. Yapının, 
kullanıldığı dönemde kentin en prestijli kamu binası 
olduğu söylenebilir. Üst caveanın güneyden ilk iki kerki
desi ve üçüncüsünün bir kısmı, alt caveanın ise güney
den ilk kerkidesine ait birkaç oturma sırası ve her iki 
paradosun da diazoma çıkış koridoruna ait merdivenler, 
geç Antik Çağ’da sökülmüştür. Ayrıca büyük bir yangınla 
çatısı çökmüş ve oturma sıraları zarar görmüş; depremle 
güney parados rampalı kemeri yıkılmıştır. Bu tahribatlar 
dışında tamamıyla sağlam olarak günümüze ulaşmıştır. 

Yapının cephe uzunluğu 52.5 m. çapı 33.70 m.’dir. 
Cephe, kuzeygüney doğrultusunda uzanır ve her iki 
uçta 1.50 m. çıkıntılarla (ante) sonlanır. Proskene zemi
ninden yüksekliği 10.40 m.’dir. Biri güney ante duvarın
da yedisi cephede toplam 8 kapısı bulunur. Yapının trafi
ği cephede, 7 kapıyla; içte diazoma bağlantılı iki para
dos ile sağlanmıştır. Güney ante duvarındaki kapının 
işlevi henüz anlaşılamamıştır. Cephe duvarı içte, kapı 
aralarına yerleştirilmiş 6 adet postament ve öndeki pros
kene ile tamı tamına, bir “sahne binası” biçiminde 
düzenlenmiştir (Res. 5). Kazı sırasında ele geçen kırmızı, 
beyaz üzeri kırmızı ve mavi damarlı mermerden sütun 
parçaları ve de Korinth başlıkları ile yaklaşık 40 kasa 
mermer kaplama plakası ayrıca 11 heykele ait baş par
çası, bununla beraber 20 kasa gövde parçası, skene 
fronsun zengin süslemesinin anlaşılmasını olanaklı 
kılmıştır. 

Caveanın orkestra zemininden itibaren yüksekliği 
13.88 m.’dir. Yarım daireyi aşan bir plana sahiptir. Tek 
diazoma ile bölünmüş caveada, üstte 17 altta ise 14 
olmak üzere toplam 31 oturma sırası bulunur. Oturma 
sıraları 0.78x0.40 m. ölçülerindedir ve cepheleri ince bir 
silmeyle hareketlendirilmiştir. Yaklaşık 3600 kişiliktir.  
Alt cavea, tamamıyla yamaca oturtulmuş olup, para
dos kenarlarından inip proskene üzerinde sonlanan 

finds and an opus sectile Medusa depiction in the floor-
ing of the orchestra (Fig. 4).

The Bouleuterion/Odeion is located in the south corner 
of the main hill where the Agora, the theatre and temples 
are situated. There is a small temple directly in front, with 
the theatre being only 50 m. to the north. Based on its 
plan, the building is identified as a Bouleuterion/Odeion, 
however, with its capacity to seat 3600 people, being 
roofed-over and an interior façade arrangement would 
indicate the building might have served also as a theatre 
during winter months. Furthermore, during the Roman 
Imperial period, it could have served as a courthouse for 
the Roman governor of Asia in disseminating justice. 
Kibyra was the judicial centre for over 25 cities in his 
jurisdiction. Possibly, this was the city’s most prestigious 
public building. The first two kerkides of the upper cavea 
from the south, several rows of seats from the first 
kerkides on the lower cavea from the south and the stairs 
leading to the diazoma from both parodoi had been 
dismantled in late Antiquity. In addition, its roof had 
been destroyed by a major fire in antiquity, and rows of 
seats along with the ramped arch of the south parodos 
had collapsed in an earthquake. Except for these dam-
ages, the building has survived up to now.

The facade measures 52.5 m. long with a diameter of 
33.7 m. It extends in the north-south direction, terminat-
ing in an anta of 1.5 m. at both ends. Its height from the 
proskene floor is 10.40 m. The building itself contains 
eight doorways, one of which is on the south ant, with 
the remaining seven being on the façade. Circulation of 
the building is provided by the seven doorways on the 
façade with the two parodoi connecting to the diazoma 
inside. The function of the doorway in the south anta is 
still shrouded in mystery. The façade wall is arranged like 
a stage building on the inside, with six postaments placed 
between the doorways and a proskene to the front 
(Fig. 5). Small finds uncovered include column fragments 
and Corinthian capitals of red, red on white and blue 
veined marble as well as 40 boxes of marble veneer 
slabs, heads belonging to 11 statues, 20 boxes of body 
fragments, which all reveal the rich decoration of the 
skene frons.

The cavea rises 13.88 m. above the floor of the orchestra. 
It is larger than a semicircle and has a single diazoma 
dividing 17 rows of seats above and 14 rows of seats 
below, with 31 rows of seats in total. Each row measures 
0.78x0.40 m. and have fronts articulated with a thin 
moulding. The capacity is about 3600 people. The lower 
part of the cavea rests entirely on the hillside and leans 
into the analemma walls which descend by the parodoi 
and terminate at the proskene. The upper part of the 
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analemna duvarlarına yaslanmıştır. Üst caveanın ise 
sadece merkezi bölümü yamaca yerleştirilmiş; kuzey ve 
güney kanat, paradosların rampalı kemerleri üzerinden 
cephe duvarına kadar uzatılmıştır. Bu tasarım sonucunda 
üst cavea, alt caveadan iki kerkides daha uzun 
yapılabilmiş, böylelikle yapının izleyici kapasitesi 
arttırılmıştır. Toplamda, beş merdiven sırası alt caveayı 
dört, üstü ise altı kerkidese bölmüştür. 

Alt caveada benzeri yapılarda bu güne dek görülmemiş 
bir düzenleme: “oturma sıralarına dübellenmiş demir 
halkalaların büyük şans eseri günümüze ulaşması” 
yılın en önemli buluntuları arasındadır. Söz konusu hal
kalardan bir adedi (diğer örnekler sadece halkaya kadar 
korunmuştur) halkası, buna takılı kancası ve kanca üze
rindeki çivisiyle, oturma sıralarını kaplayan ahşap bir 
düzlem için yapıldıklarını düşündürmektedir. Halkalar 
arasında ne yatayda ne de dikeyde bir simetrinin olma
ması da bu savı desteklemekle birlikte, henüz kesin bir 
sonuca ulaşılamamıştır. Ancak düzenlemenin sadece alt 
caveada olması, her durumda buranın seçkin konuklar 
için düzenlendiğini kanıtlamaktadır.

Orkestranın çapı 5.80 m.’dir. Zeminde Medusa ve 
çevresini saran kanadın betimlendiği bir döşem yer 
almaktadır. Döşem tamamıyla opus sectile yöntemiyle 
yapılmıştır ve bu yönüyle benzersizdir. Medusa resmi 
kırmızı, beyaz, yeşil, kahverengi, beyaz üzeri kırmızı ve 
mavi damarlı ve mavi mermer plakalardan oluş
turulmuştur. Döşemin merkezinde ve bir çember içinde 
Medusa yer alır, kanatlar bu çemberden pullar halinde 
ve ışınsal olarak yayılarak, Medusa’nın çevresini sarar. 
Medusa’nın ağzı açıktır ve dilini ileri uzatmıştır. Açık 
ağzından dişleri görülür ve dili hafifçe dışarı sarkmıştır. 
İri gözleri ve kalın dudakları vardır. Kanatlı bir başlık 
taşır ve dalgalı saçları vardır. Kanatlı başlığı üzerinde, 
dalgalı saçları arasında ve boynunda yılanlar bulunur. 

cavea rests on the hillside only in the middle, while the 
south and north wings extend to the façade wall over the 
ramped arches of the parodoi. Thus the upper cavea is 
two kerkides wider than the lower cavea, and increases 
the seating capacity. Five stairs in total divide the lower 
cavea into four and the upper cavea into six kerkides.

An unparalleled arrangement was uncovered in the 
lower cavea: Iron rings dowelled on the rows of seats 
miraculously have survived – among the most important 
finds of the year. One of the rings survived intact with the 
ring, the hook and a nail on the hook, suggesting they 
might have been made for wooden planes covering the 
rows; the others have survived only as rings. Although 
the rings do not exhibit any symmetry in the vertical or 
horizontal that would support this hypothesis, no clear-
cut conclusions have been made. However, this arrange-
ment is found only on the lower cavea, proving in all 
cases that this part was set aside for elite visitors.

The orchestra’s diameter is 5.80 m. On its floor is an 
installation with a depiction of Medusa and a wing sur-
rounding her, all in opus sectile, which makes it unique. 
The Medusa image was made with marble inserts in red, 
white, green, brown, red and blue veined on white, and 
blue. In the centre is a circle with Medusa in it, her wings 
radiate in scales from the circle surrounding her. Medusa’s 
mouth is open with her tongue stuck out, her teeth visi-
ble. With her large eyes and thick lips, she has wavy hair 
and wears winged headgear. Snakes are seen on the 
winged headgear, on her wavy hair and her neck. Her 
face is turned three quarters to the right, rendering the 
right side of her face with darker shades, like grey and 
red. The left side shows more shades of white to lend 
perspective. Colour harmony is shown with light-dark 
contrast and perspective, all united and transformed into 
a grand expression (Fig. 6).

Res. 6  Bouleuterion, orkestra zemini opus sectile, Medusa 
Fig. 6  Bouleuterion, floor of the orchestra, opus sectile with 
Medusa

Res. 5  Bouleuterion, iç kısım kazı sonrası
Fig. 5  Bouleuterion, interior after excavation
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Yüz 3/4 oranında sağa dönüktür. Bu nedenle yüzün sağ 
tarafı perspektifi yakalamak adına gri ve kırmızı gibi 
koyu renkli plakalardan; sol tarafı ise beyaz ve tonlarıyla 
daha açık renkler kullanılarak yapılmıştır. Renk uyumu, 
ışık gölge kontrastı ve perspektif mükemmel bir 
harmoniyle gerçekçi bir anlatıma dönüşmüştür (Res. 6). 

Çalışmalar sırasında toprak dolgunun, her alanda son 
0.50 m.’lik kısmının tamamıyla bir yangın tabakasından 
oluştuğu, yapının süsleme elemanları ve oturma sıraları
nın bu yangın sonucunda tahrip olduğu anlaşılmıştır. 
Yine bu tabakadan yapının üstünün kapalı olduğu kesin 
olarak bilinmiştir. Özellikle orkestrada ortaya çıkarılan 
iki bronz heykel bu korkunç yangının etkisiyle kısmen 
eriyerek zemine yapışmış durumda ortaya çıkarılmıştır. 
Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 12 adet mezar 
ayrıca İ.S. 6.7. yy. üretimi mühürlü unguentarium dip 
parçaları sonucunda da yapının son kullanım evresi 
belirlenmiştir. 

Kazı sonucunda ortaya çıkarılan yukarıda değinilen 
heykel buluntuları dışında, 1 adet bronz şamdan, 1 adet 
bronz tartı ve buna ait boğa başı biçimli ağırlık, özellik
lede altın yaldızlı saçlarıyla korunagelmiş ve büyük 
oranda sağlam Faustina Minor başı yılın önemli buluntu
ları arasındadır. Bu eserler dışında toplamda 104 adet 
envanterlik ve 196 adet etütlük eser ortaya çıkarılmıştır.

3. Agora (Ş. Özüdoğru – H. Metin)

Epigrafik verilerin de desteklediği gibi, Kibyralı tüccar ve 
zanaatkarların ürünlerini satışa sunduğu yer olan aşağı 
Agora, kent için önemli konuma sahiptir. Bu nedenle 
geç Antik Dönem’de yoğun tahribata uğrayan Aşağı 
Agora’nın kuzeydoğu köşesinde K1 olarak adlandırdığı
mız ve kısmi olarak sağlam olan anıtsal kapının ayağa 
kaldırılmasına karar verilmiştir (Res. 7). Önce K1 önün
deki çoğunluğu moloz taşlardan oluşan bloklar temiz
lenmiştir. Yapılan temizlik çalışmasında, TIBERIO yazıtlı 
bir arşitrav parçası ve çeşitli mimari elemanlar ortaya 
çıkarılmıştır. K1 girişinde ise bir lento parçasının geç 
dönemde eşik olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bezekli 
lentonun ve arkasındaki birkaç mimari parçanın kaldırıl
masından sonra, 1.15 m. seviyesinde anıtsal kapının 
orijinal mermer eşiğine rastlanmıştır. 1.20x2.35 m. ebat
larındaki eşiğin, her iki kanadında yaklaşık –0.04 m. kot 
düşürülmüş ve köşe kısımlara kapı sövelerinin oturtuldu
ğu anlaşılmıştır. Bu söveler ikili bir ahşap kapıyla giriş 
oluşturulduğunu ve bu kısımdan basamakla Agora’nın 
içerisine girildiğini göstermektedir. Aşağı Agora’ya girişi 
sağlayan K1’den, yaklaşık 3.35x9.00 m.’ye kadar devam 
eden mermer döşem bulunmuştur. Basamaklarla kot 
farkının düşürüldüğü bu zemin döşeminin sonunda 

In the course of excavation, it was seen that the last 0.5 
m. part of the fill was a layer of ash from the fire that 
destroyed the decorative materials and the rows of seats. 
This layer also verified that the building was roofed over. 
Due to this ravaging fire, two bronze statues were 
uncovered in the orchestra, partly melted and stuck to 
the ground. Twelve graves and bottoms of unguentaria 
with seals of the 5th-6th centuries indicated the last 
phase of use.

Apart from the statues mentioned above, important finds 
include a bronze candlestick, one bronze scale and a 
bull-head weight belonging to it, and the head of 
Empress Faustina, wife of Marcus Aurelius, quite well 
preserved, particularly with her gold-gilt hair. In addition, 
there were 104 items worth inventory and 196 objects 
worth study only.

3. Agora (Ş. Özüdoğru – H. Metin)

The lower Agora, where merchants and artisans dis-
played their products, had a very dominant position in 
the city, as supported by epigraphic evidence Therefore, 
it was decided to re-erect the monumental gate K1, only 
partially intact, that was in the northeast corner of the 
lower Agora. This gate had suffered substantial destruc-
tion in late Antiquity (Fig. 7). First of all, blocks and 
mainly rubble in front of K1, were removed. During this 
cleaning work, an architrave fragment inscribed with 
TIBERIO and various architectural elements were found. 
At the entrance of K1, a lintel fragment used as a thresh-
old in a later period was unearrthed. Following the 
removal of this decorated lintel fragment and other archi-
tectural fragments beneath it, the original marble thresh-
old of the monumental gate was reached at 1.15 m. 
level. It was apparent that the door jambs had been fitted 
at corners of the threshold at 1.20x2.35 m., which was 
also 0.04 m. higher on either side than both ground lev-
els. The jambs also indicated that double winged wood-
en doors closed off the entryway. Stairs led down into 
the Agora. From K1, extended a marble flooring of about 
3.35x9.00 m. At the end of this flooring, the level differ-
ence decreasing by steps, is a four-coloured mosaic 
panel of about 1.60x2.30 m. containing parallel circles 
and various geometric motifs. It was apparent that the 
mosaic extended southward. However, architectural car-
riers, on the same axis with K1 and which are possibly in 
situ, stand 1.20 m. higher than the flooring. Therefore, 
the excavation was switched toward K1 in order to pre-
vent any further excavation damage. The work here 
showed the entrance of K1 was decorated with marble 
street blocks at -0.20 m. level. On the flooring before K1, 
were numerous painted octagonal plaques showing this 
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birbirine koşut daireler ve farklı geometrik bezemeler
den oluşan yaklaşık 1.60x230 m. ölçülerinde dört renkli 
mozaik bulunmuştur. Mozaiğin güneye doğru devam 
ettiği anlaşılmıştır. Ancak K1 ile aynı eksende olan ve in 
situ olduğunu düşündüğümüz mimarı taşıyıcıların zemin 
döşeminden yaklaşık 1.20 m. yüksekte kalması nedeniy
le, burada yapılacak çalışmanın mozaiğe zarar vereceği 
düşünülüp, kazı K1 önüne kaydırılmıştır. Buradaki çalış
mada –0.20 m. kotunda K1 girişinin mermer cadde taş
larıyla süslendiği belgelenmiştir. K1 önündeki taban 
döşeminin üzerinde bol miktarda sekizgen boyalı plaka
ların bulunması, bu yapının iki evreli olarak kullanıldığı
nı göstermektedir. Mimari bezekli blokların tıraşlanarak 
döşemde kullanılması bu görüşümüzü doğrulamıştır. Bu 
evreler buluntular ışığında, İ.S. 2 yy.’ın ikinci yarısı  
3. yy. başları ve İ.S. 67 yy.’lar olmalıdır. 

K1 önündeki zemin döşeminin boyutlarını tespit etmek 
amacıyla Yukarı Agora 1 no.’lu terasta (T1) yeni bir açma 
yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalışmada K1 ile aynı 
eksende orjinal cadde taşları tespit edilmiştir. YA (Yukarı 
Agora) teras duvarının dibinde ise su sistemi bulunmuş
tur (Res. 8). AA ve YA ortasında kalan bu kısım, olasılıkla 
kentin su kanalizasyon sisteminin ana arterlerinden biri
sini oluşturmaktadır. Aynı alanda yazıtlı parçalar, terası 
süsleyen sütun, Korinth başlıkları ve kuzeygüney doğ
rultusu postamentler ele geçmiştir. 

4. Anastylosis ve Konservasyon Çalışmaları  
(M. Doğan – Ş. Çelik – Y. Yaman)
4.1. Aşağı Agora I No.’lu Kapı 

Kazı öncesinde aşağı Agora 1 no.’lu kapının doğu sövesi 
yerinde olup, batı sövesi, düşmüş durumdaki lentonun 
altında kalmış ve 2 parçaya ayrılmış durumda idi. Kazılar 
sonucunda batı sövenin kırılmış iki küçük parçası daha 

building served during two distinct time periods. This 
hypothesis was further verified with the second use of 
decorated architectural blocks after chiselling. In light of 
these finds, these phases could be dated to the second 
half of the 2nd century-early 3rd century and 6th-7th 
centuries A.D.

A new trench was dug on the first terrace (T1) of the 
upper Agora in order to identify the dimensions of the 
flooring before K1. Here, original street blocks were 
found on the same axis as K1. At the bottom of the ter-
race wall of the upper Agora, is a water system (Fig. 8). 
This section between the lower and upper agorae was 
probably one of the main arteries of the city’s sewage 
and plumbing system. In the same area, inscribed frag-
ments, columns that decorate the terrace, Corinthian 
capitals and postaments in the north-south direction 
were found.

4. Anastylosis and Conservation Work 
(M. Doğan – Ş. Çelik – Y. Yaman)
4.1. Lower Agora Gate I

Before the start of excavation, the east jamb of lower 
Agora gate I was in situ but the west jamb had fallen in 
two pieces and lay under the fallen lintel. Excavations 
brought to light two more small fragments of the west 
jamb and all were put aside together. The pieces were 
carried to the conservation area by construction 
machines; the west jamb weighs about 3.5 tons and in 
order to provide its static integrity the two big pieces 
were put together using three fibre bars of 18 mm. thick-
ness and 40 cm. length and epoxy while the joints were 
covered with hydraulic lime mortar with acrylic and 
EarthZyme. During uniting, only the surfaces to be 
joined were cleaned. As the surfaces of the lintel and 

Res. 7  Aşağı Agora K1, kazı ve anastylosis sonrası
Fig. 7  Lower Agora K1, after excavation and anastylosis

Res. 8  Yukarı Agora Caddesi, su sistemi
Fig. 8  Upper Agora Street, water system
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ele geçmiş ve toplamda dört parça tümlenebilmiştir. 
Parçalar yerlerinden alınarak konservasyon yapılacak 
alana iş makinesi yardımıyla taşınmış, yaklaşık olarak 
3.5 ton ağırlığındaki batı sövenin statik bütünlüğünü 
sağlayabilmek için, büyük olan iki ana parça, 18 mm. 
kalınlığında, 40 cm. uzunluğunda 3 adet fiber çubuk bar 
ve epoksi ile birleştirilmiş, derzler akril karışımı hidrolik 
kireç harcı ve EarthZyme kullanılarak kapatılmıştır. 
Birleştirme aşamalarında sadece yapışacak yüzeylerin 
temizliği yapılmıştır. Lento ve iki sövenin yüzeyleri taş 
mantarı ile kaplandığı için doğal bir izolasyon görevi 
gördüğünden kullanılacak olan kimyasalların taşa zarar 
vermesi göz önünde bulundurularak temizlik çalışmaları 
birleştirme işleminin bitmesinden sonra yapılmıştır. Kapı 
üzerinde yapılan uygulamalar aşağıdaki çizimde 
belirtilmiştir.

Dış yüzeyi taş mantarı ile kaplı durumda olan kapı ele
manlarının temizliği birleştirme işlemi bittikten sonra, 
organik kir çözücü solüsyonun belli oranlarda su ile 
karıştırılıp, bazı yerlerde saf olarak yüzeye serpilmesiyle 
yapılmıştır.

4.2. Aşağı Agora Caddesi Mozaik Konservasyonu

Aşağı Agora kapı eşiğinin iç kısmından 8.20 m. güneyde 
bulunmuş olan renkli mozaik döşemin bazı bölümleri 
deforme olmuş ve zemin bölümlerinde çökmeler oluş
muş durumdaydı. Çalışmamızın ilk aşamasında malze
me tespiti yapılarak temizliğe geçildi. Bu aşamadan 
sonra zemin sağlamlaştırması yapıldı. Tesseralar organik 
renk açıcı ile temizlenip derz ve bordür sağlamlaştırıl
ması yapıldı. Koruma işleminde, mozaiğin üzeri 
Amerikan beziyle ve 5 cm. kum, 10 cm. elenmiş toprak
la örtülerek ileride yapılacak çalışmalar için geçici ola
rak kapatılmıştır. 

4.3. Bouleuterion/Odeion Konservasyonu

Bouleuterion iç kısmındaki oturma sıraları yangından 
dolayı büyük hasar görmüş olup, ani iklim değişiklikleri 
nedeniyle kırılma ve çatlamalar oluşmuştur. Kırıklar 
temizlenip epoksi ile yapıştırılmış, akriI ve kireç karışımı 
harç ile derz ve çatlaklar doldurulup su itici kimyasalla 
bünyesine su girmesi engellenmiştir.

Bouleuterion orkestra zemininde bulunan, opus sectile 
olarak adlandırılan mermer döşemde, yangından dolayı 
çöken bina çatısının ve yüksek sıcaklığın oluşturduğu 
tahribatın giderilmesi için çalışmalar yapıldı. Renk 
bozulması oluşan bölümler renk açıcı kullanılarak 
%85 oranında açılarak üzerine su ve nemden koruyucu 
geri dönüşümlü kimyasal solüsyon sıkılmıştır. Kırık 

both jambs were covered with lichens, which serve as 
natural insulation, cleaning was performed after joining 
was completed as a measure to prevent any damage of 
the chemicals to the stone. Applications on the gate are 
shown in the drawing below.

Surface cleaning of gate members coated with lichens 
was done after joining was completed, by applying an 
organic solvent, either mixed with water or sometimes 
directly, onto the surface.

4.2. Mosaic Conservation Work at Lower Agora 
Street

Coloured mosaic flooring uncovered 8.20 m. south of 
the gate threshold of the lower Agora had deteriorated at 
places and depressions had formed. In the first stage, 
materials were identified and cleaned and the ground 
was reinforced. Tesserae were cleaned with organic 
bleacher, and courses and borders were reinforced. For 
protection, the mosaic was covered with cotton cloth 
and layers of 5 cm. sand plus 10 cm. of sieved earth.

4.3. Conservation Work at the Bouleuterion/Odeion

The rows of seats in the Bouleuterion were badly 
damaged by the fire. Expansion and cracking were still in 
progress, due to sharp changes in temperature. Cracks 
and fractures were cleaned and joined with epoxy. 
And a mortar of acrylic and lime was used to fill 
the cracks and the gaps in between. They were then 
coated with hydro-repellent chemicals to prevent 
penetration of water. 

An attempt was made to alleviate fire damage caused by 
the collapse of the burning roof onto the opus sectile 
marble flooring decorating the orchestra surface of the 
bouleuterion. Sections with colour deformation were 
faded 85% and sprayed with reversible chemical solution 
to protect them from water and damp. Broken off pieces 
were cleaned and their original positions were identified 
and placed under protection for future restoration.

4.4. Conservation and Restoration of Small Finds

Our work’s scope covered conservation of portable 
items, placing them under protection, then restoring 
them to their original glory. In our work, objects of glass, 
terracotta, metal, wood, bone, and stone were con-
served and restored. Cleaning was chiefly done mechan-
ically but sometimes chemical agents were applied 
where necessary.
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parçaların ise temizliği yapılarak yerleri belirlenmiş ve 
ileride yapılacak restorasyon çalışması için koruma altı
na alınmıştır.

4.4. Küçük Eserlerin Konservasyon ve Restorasyonu

Çalışmalarımızın amacı taşınabilir nitelikte olan eserle
rin konservasyonlarını yaparak koruma altına aldıktan 
sonra, restorasyon çalışmalarını gerçekleştirerek eserleri 
özgün formlarına geri dönüştürmektir. Çalışmalarımız 
sırasında pişmiş toprak, metal, cam, kemik, taş ve ahşap 
malzemeler üzerinde konservasyon ve restorasyon çalış
maları tatbik edilmiştir. Genel olarak mekanik yöntemler 
uygulanarak temizleme işlemleri gerçekleştirilen malze
melere durumuna göre kimyasal yöntemlerle de müda
hale edilmiştir.

5. Kazı Evi Seramik Çalışmaları  
(G. Dikbaş – B. Saygılı)

2009 Kazı Sezonu sonunda yaklaşık 160 kasa etütlük 
seramik toplanmış, temizlenmiş, form ve dönemlerine 
göre tasnif edilmiştir. Kazıevi çalışma salonu, aynı 
zamanda depo olarak kullanıldığı için tamamıyla dolu 
durumdadır ve gelecek sezon için acilen kazı evi eser 
deposuna ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Bouleuterion/
Odeion kazılarından ele geçen 8 kasa iskelet parçaları, 
buluntu durumuna göre tasnif edilerek, ileriki sezonda 
ekibe dahil olacak antropolog uzmanların incelemesi 
için depolanmıştır. Envanterlik ve etütlük olarak listele
nen eserlerin tamamı ile bilimsel çalışmalarımız için 
önceliği olan yaklaşık 20 kasa seramik parçaları 
milimetrik olarak çizilmişlerdir. 

5. Pottery Studies at the Excavation House  
(G. Dikbaş – B. Saygılı)

In the course of 2009 campaign, about 160 boxes of 
potsherds were collected, cleaned and classified accord-
ing to their forms and periods. The work hall of the exca-
vation house is entirely full and a new storehouse is 
urgently needed for the next campaign. In addition, eight 
boxes full of human skeletal remains uncovered in the 
bouleuterion/odeion were classified according to their 
find conditions and are stored for the study by anthro-
pologists who will join the team in the future. All the 
potsherds of inventory and study value as well as 20 
boxes of potsherds necessary for our scientific research 
were drawn to millimetric scale.
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2009 yılındaki kampanya 30 Haziran - 5 Ağustos 
arasında, az sayıda araştırmacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmalarda başlıca amaç iki kazının devamı, aynı 
zamanda da gelecek kazıların lojistik hazırlıklarını 
yapmaktı. Belli başlı faaliyetler de şunlardır: 

1. Sitin Görünümüyle İlgili Çalışmalar

a. Kentin Batı Kısmı: Kentin batı kısmında sistemli olarak 
rölöve çıkartmak işlemini kolaylaştırmak amacıyla, Likya 
akropolünün tamamında, tiyatro ile batı agorasında 
temizlik yapıldı. Bodur ağaçların varlığı büyük bir engel 
oluşturmuş olsa da Likya akropolü bugün daha kolay 
görülmektedir ve antik binalar tekrar anlaşılır hâle 
gelmiştir.

Bu temizlikten sonra, çalışmamızı Likya akropolünün 
güneydoğu köşesinde yoğunlaştırdık. Burada daha önce 
yaptığımız bir sondajdan istifade ederek, Klasik Dönem 
Likya yapılarının ayrıntılı bir temizliğini yaptık. 
Ziyaretçilerin duvarların üstüne çıkmadan antik yapı 
kalıntılarını ziyaret edebilmelerini sağlayacak bir gezi 
yolu düzenledik. 

b. Tiyatro: Bu yıl önemli bir programa konu edilmiştir. 
Her şeyden önce caveanın, orkestranın ve skene 
binasının ayrıntılı bir temizliğini yaptık. Zamanla toprak 
ve molozlarla kaplanmış olan skene binasının içindeki 
odaları da boşalttık. Oldukça uzun süren bu iş, skene 
binasına ait yaklaşık 40 adet antik blok taşın bulunmasını 
sağlamıştır. Bu bloklar vinçle kaldırılıp, batı agorasının 
güney revağının üzerine yerleştirilmiştir. Buradan da, 
içinde tiyatroya ait blokların saklandığı en yakın depoya 
taşınmasına başlanmış, ancak bu iş henüz bitirilememiştir. 
Bu düzenleme-temizlik çalışmalarının sonucunda 
Hellenistik Dönem tiyatrosunun çizimini yapmak müm-
kün olabilmiştir. 

c. Doğu-Batı Caddesi: Antik şehrin ana yolu olan, Doğu-
Batı caddesinin temizliğine devam edilmiştir. Molozların 

The 2009 campaign was carried out with few scholars 
from June 30th to August 5th. Our work this year had two 
major goals: Continue two excavations and prepare 
logistics for the future. Major activities realized are as 
follows:

1. Landscaping Work

a. West Section of the City: The entire Lycian acropolis, 
theatre and west agora were cleaned of vegetation to 
facilitate future systematic relevé work. Despite the hin-
dering of maquis, the Lycian acropolis is visible today 
and the buildings can be discerned now.

After cleaning work, our focus shifted to the southeast 
corner of the Lycian acropolis. Making use of a former 
sounding here the Classical period Lycian buildings in 
this area were cleaned in detail. A visitors’ path was 
arranged allowing them to see the ruins without climbing 
on them.

b. Theatre: The theatre of Xanthos was taken into an 
extensive program this year which started with the clean-
ing of the cavea, orchestra and the stage building. The 
chambers inside the stage building which had filled with 
earth and rubble in time were also cleaned. This work 
lasted quite long but allowed us to discover about 40 
new blocks belonging to the stage building. These were 
lifted by crane and placed on the south portico of the 
west agora. From there they were started to be moved to 
the storehouse where the blocks of the theatre are kept 
but this task has not been completed yet. After all these 
cleaning and arrangement works were over, the draw-
ings of the Hellenistic theatre could be made. 

c. East-West Street: Cleaning work on the East-West 
street, the main street of the ancient city, continued. 
Removal of the rubble and blocks was difficult since 
many blocks from the monuments up the hill had slid 
down here and a small church from the medieval or 

Ksanthos 2009 

Xanthos 2009
Jacques des COURTILS
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atılması ve blokların kaldırılması işi, tepenin daha 
yukarısında bulunan anıtlara ait çok sayıdaki antik 
bloğun buraya kayması ve yine orta veya modern çağa 
ait küçük bir kilisenin kalıntılarının bulunması nedeniyle 
zorlaşmıştır. Bu kilisenin kazısına başlanılmış, ancak 
kampanyamızın son günlerinde keşfedildiği için, 
taraması bitirilemediği gibi kilise konumu nedeniyle 
diğer çalışmaları da yavaşlatmıştır.

d. Bilgi Panoları: Antalya Müzesi işbirliği ile T.C. 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
belirlediği standartlarda bilgi panolarının hazırlanmasına 
başlanılmıştır.

2. Restorasyon Çalışmaları

a. 2008’de Keşfedilen Stukolu Bina : 2008’de, yukarı 
agoranın altında keşfedilen Roma Dönemi’ne ait küçük 
binanın stukolarının restorasyonu S. Y. Erdek tarafından 
yapılmıştı. Bu yıl, doğu duvarının stukolarıyla birlikte 
yerinde kalmış iki sütun altlığı tamir edilmiştir.

b. Mozaikler: Bu yıl, yukarı agoranın kuzey revağında 
keşfedilen parçalı mozaiğin restorasyonu yapılmıştır. 
Yaklaşık 2x2 m. ölçülerindeki mozaiğin ne yazık ki; 
kalan bölümü Bizans Dönemi’nde bina değişikliğe 
uğradığı sırada bozulmuştur. Mozaik Ksanthos’da bugüne 
kadar bilinmeyen motiflere sahip olması nedeniyle 
önemlidir.

c. Tiyatro: Temizlik çalışmaları yanı sıra tiyatroda statik 
ve deprem uzmanı Prof. A. Billard ayrıntılı bir ekspertiz 
incelemesi yapmıştır. Raporu çalışmaların devamını 
belirlememizi sağlayacaktır.

d. Batı Agorası: Agoranın girişinin görünüşünü düzelt-
mek amacıyla, uzun zamandır altlıklarının yakınında 
yerde yatan iki sütun parçası kaldırılmış, bu küçük işlem 
bile alanın daha anlaşılır hâle gelmesine katkı sağlamıştır.

3. Kazılar

a. Batı Kısmı - Likya Akropolü (J.-F. Pichonneau): 
Akropolün güneydoğu köşesinde yaptığımız kazılar beş 
hafta sürmüştür. Önce, Bizans ve geç Roma Dönemi’ne 
ait kötü durumda, çok kalın yığma toprak içerisinde, 
bazı kalıntılara rastlanmıştır. Bu kalıntılar akropolün 
surlarına ait Hellenistik Dönem’den kalma bir duvarın 
yıkılmasıyla oluşmuştur. Hellenistik duvarın inşası ve 
yıkılmasından zarar görmemiş Klasik Dönem’e ait ilk 
tabakayı bulmak bizim için bir şans olmuştur. Oldukça 
kalın olan bu tabaka Likya “Konak B”nin kullanıldığı 
döneme aittir. Burada bulunan seramikler az sayıdadır 
ve kötü durumdaki parçalar halindedir. Bunların B 

modern times was encountered. Excavations were start-
ed in this church; however, as this discovery came in the 
last days of the campaign, its scanning could not be fin-
ished and its location hindered other stages of work. 

d. Signposting: Signposting work was started in collabo-
ration with Antalya Museum and in conformity with the 
standards of the General Directorate of Cultural Heritage 
and Museums.

2. Restoration Work

a. Building with Stucco Discovered in 2008: The stucco 
decoration of the small Roman building found beneath 
the upper agora was restored by S. Y. Erdek in 2008. This 
year the stucco on the east wall and two column bases 
in situ were repaired.

b. Mosaics: The mosaics in patches uncovered in the 
north portico of the upper agora were restored. However, 
this mosaic pavement of 2x2 m. was damaged when the 
building was altered in the Byzantine period. This mosa-
ic is of importance for it contains motifs not known in 
Xanthos before.

c. Theatre: In addition to the cleaning work, Prof. A. 
Billard, expert on statics and earthquakes, carried out 
expertise work on the theatre. His report will direct our 
future work here.

d. West Agora: Two column fragments lying on the 
ground near the bases were removed in order to improve 
the look of the agora and even this much work contrib-
uted greatly to the overall appearance.

3. Excavations

a. West Section - Lycian Acropolis (J.-F. Pichonneau): 
Excavations in the southeast corner of the acropolis last-
ed for five weeks. First some remains from the Byzantine 
and late Roman periods were encountered in the thick 
filling. These remains were formed when a Hellenistic 
wall belonging to the acropolis walls collapsed. It was 
quite remarkable when we found the first Classical peri-
od layer undamaged by the construction and collapse of 
the Hellenistic wall. This quite thick layer dates to the 
period when the Lycian mansion B was in use. Pottery 
finds from here are few and in poor condition. It can be 
said that these probably belonged to something that had 
fallen into the floor timbers of the upper floor when the 
mansion was in use.

A fire layer further down probably indicated the time of 
collapse for the first house (mansion A). Even further 
down is only a thin layer of earth poured here on 
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konağının kullanıldığı dönemde, üst kattan yer döşe-
mesinin tahtaları arasına düşmüş bir malzemenin 
parçaları olduğunu önerebiliriz.

Daha altta rastladığımız yangın tabakası, birinci konutun 
(konak A), muhtemelen yıkılmasına işarettir. Bunun da 
altında, ana kayanın üstünde görülen ince bir yığma 
toprak “konak A”nın yerleştirildiği tabakadır. Ancak 
değerlendirme için yeterli veri sunmamakla birlikte eski 
tarihlemeleri doğrulamamızı sağlamıştır. Buna göre 
konak A, İ.Ö. 6. yy.’ın ikinci yarısında inşa edilmiş, 
460’lara doğru yıkılmıştır. Yeniden hemen inşa edilen 
(konak B) İ.Ö. 4. yy.’ın ortasına kadar kullanılmıştır. Yeni 
kanıtlar “konak A” yıkılır yıkılmaz doğrudan onun bazı 
duvarları üstüne “konak B”nin bazı duvarlarının inşa 
edildiğini göstermektedir. Yine Hellenistik Dönem’den 
kalma surların varlığı şimdiye kadar yalnızca Likya akro-
polünün dışında ispatlanmıştı.

b. Batı Kısmı: Dikilitaşın Batısındaki Sondaj (F. Prost): Bu 
yıl 2008’de ara verilen dikilitaş kısmının taranması yeni-
den başlatılmıştır. Eski kazılardan kalma molozların 
temizlenmesinden sonra dikilitaşın batısında batı 
agorasının kuzey revağının olası yerinde iki sondaj 
gerçekleştirilmiştir. Öngörüldüğü gibi, sondajlarda agora 
Roma revaklarına ait sütun sırasının krepisi ve revağın 
temel duvarına rastlanılmıştır. İkisi de oldukça kötü bir 
durumdadır.

Kuzeydeki sondajda, Roma duvarının altında, hemen 
kaya üstüne oturtulmuş, daha eski bir duvarın izine 
(seramiklere göre: Hellenistik sonu?); güneydeki sonda-
jda, Bizans mimari kalıntılarına tesadüf edilmiştir.

Görünüşe göre, yıkılışından sonra bütün elemanları 
tekrar kullanılmamış, orta Bizans Dönemi’ne ait bir kili-
seyle karşılaştık. Buluşumuz bu kısmın Hıristiyanlık 
döneminde dini bir amaçla kullanıldığını ispatlamaktadır. 
Agoranın güneybatısındaki ve yine agoranın batı reva-
ğına yapışık olan iki kilisenin dışında bir üçüncünün 
varlığı özellikle ilginçtir. Bunlara bir de güneybatı kilise-
sine bitişik küçük kiliseyi de eklemek gerekmektedir. Bu 
alan Bizans Dönemi’nde çok önemli bir dini merkez 
olmalıydı, ancak bu değişik binalar arasındaki bağ 
henüz açıkça görülememektedir.

4. İnceleme Çalışmaları

a. Seramikler: Her yıl olduğu gibi, C. Rocheron kazılarda 
bulunan seramiklerin incelenmesine devam etmiştir. 
Aynı zamanda mutfak seramiği konusunda sürdürdüğü 
çalışmasını bitirmiştir. 

bedrock points to the layer in which “mansion A” was 
built. Although data was not enough for evaluation it was 
enough to verify former dating. Thus, mansion A was 
built in the second half of the 6th century B.C. and col-
lapsed towards 460 B.C. It was rebuilt right away (man-
sion B) and stayed in use until mid-4th century B.C. New 
evidence shows that some walls of mansion B were 
placed directly on top of the former walls of mansion A 
there. Yet, the presence of Hellenistic city walls had been 
proven only outside the Lycian acropolis to date.

b. West Section: Sounding to the West of Inscribed 
Pillar (F. Prost): Scanning of the Inscribed Pillar, which 
was ceased in 2008, was resumed. Following the remov-
al of rubble left by former excavations, two soundings 
were dug at two points in the north portico of the west 
agora. As expected, the crepis of the Roman porticoes of 
the agora and the back wall of the portico were uncov-
ered. Both are in very poor condition.

In the north sounding was a trace of an old wall (end of 
Hellenistic period according to potsherds?) resting on 
the bedrock, beneath the Roman wall; in the south 
sounding were remains of Byzantine architecture.

It is thought that what was uncovered is a Middle 
Byzantine period church whose elements were not 
reused elsewhere following its collapse. This also showed 
that this area served for religious purposes in the 
Christian period. It is very curious that there is a third 
church uncovered here in addition to the two churches 
in the southwest corner and west portico of the west 
agora. Perhaps we should also consider the small church 
adjoining the southwestern church. This area was obvi-
ously an important religious site during the Byzantine 
period; however, the relation between all these buildings 
has not been clarified yet.

4. Studies

a. Pottery: As in the previous years C. Rocheron contin-
ued studying the potsherds uncovered. Furthermore the 
study on kitchen pottery was also completed.

b. Inscriptions (P. Baker – G. Thériault): This year’s epi-
graphic work covered only a long text found in 2008 but 
could not be examined due to the absence of an epigra-
phist at Xanthos. Forty lines of text inscribed on a column 
describe the status of a high official of Xanthos. Work 
continues and shall hopefully shed more light onto the 
Lycian history.



49

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

b. Yazıtlar (P. Baker – G. Thériault): Bu yılki epigrafik 
çalışmalar yalnızca geçen yıl Ksanthos’ta bulunan ama 
2008’de epigrafi uzmanı olmadığından incelenemeyen 
büyük bir metni içermiştir. Bir sütunun üstüne yazılmış 
kırk satırdan oluşan metin, Ksanthoslu bir yüksek memu-
run tam kariyerini çizmektedir. Devam eden çalışmalar 
Likya tarihine önemli yeni bilgiler ekleyecektir.

5. Üç Boyutlu Belgeleme

Bu yıl 2011’e kadar sürecek üç boyutlu belgeleme 
programının ilk safhası A. Vivier (topograf), P. Mora 
(fotoğrafçı ve bilgisayar uzmanı), M. Rocheleau (öğrenci) 
tarafından başlatılmıştır. Bu yılki program Likya akro-
polü, tiyatro ve batı agoranın tüm sektörünün bir lazer 
yardımıyla sistemli bir şekilde rölövesini çıkarmaktı. Bu 
rölöve daha sonra bu işlemle paralel olarak yapılan diji-
tal fotoğrafların üzerine oturtulacağı bir çatıyı 
oluşturacaktır. Amaç tamamen gerçeğe uygun ve üç 
boyutlu olarak yapıların bir resmini elde etmektir. 
Bilimsel açıdan, bu program şehrin bu kesiminin kent 
morfolojisini, 1950’den beri yapılan kazılarda bulunan 
verileri de içine alan kentin tüm dönemlerini gözden 
geçirerek, inceleme imkânı sağlayacaktır.

5. 3-D Documentation

The first stage of the 3-D documentation program to last 
until 2011 was initiated by A. Vivier (topographer), P. 
Mora (photographer and computer expert) and M. 
Rocheleau (student). This year’s program covered the 
laser scanning relevé of the Lycian acropolis, theatre and 
west agora. This relevé is to form the skeleton on which 
digital images will be based on. The target is to create 
realistic 3-D images of the buildings. From the scientific 
point, this program will allow examination of the city’s 
morphology here covering all the data acquired in 
the excavations since 1950s and all the periods of the 
settlement.



50

Limyra kazılarının 2009 sezonu Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın izni ile 1 Ağustos - 19 Eylül tarihleri arasın-
da gerçekleştirildi. Bu yıl da, kazılara geçilmeden önce, 
Avusturya Bilim ve Araştırma Bakanlığı’nın maddi des-
tekleri sayesinde teknik tesislerimizde acil onarımlar 
yapıldı. Böylece örneğin 1996 yılında deneysel arkeolo-
ji çalışmaları çerçevesinde inşa edilen andron adlı yapı-
da genel bir rehabilitasyon çalışması başlatıldı (bk.: J. 
Borchhardt, KST 19.2). Yapının yıkılma tehlikesi ile kar-
şılaşması nedeniyle gerek görülen bu çalışmalar dahilin-
de çatı konstrüksiyonunun 6.5 m.’lik kirişlerinden biri 
yenilendi. Tüm çatı konstrüksiyonu yeniden tasarlandı 
ve kapı ve pencereler yenilendi (Res. 1). Bizans Dönemi 
doğu şehirde piskopos sarayı ve kilisesinde çok çabuk 
büyüyen ve de örten bitkilerin temizliği yapıldı*.

Kazılar

U. Schuh başkanlığındaki kazı çalışmaları 10 Ağustos - 
18 Eylül tarihleri arasında yapılmış ve tiyatronun batısın-
daki, 2008 yılında kazılmaya başlanan alanda yoğunla-
şılmıştır.

Burada açığa çıkartılan yapı kalıntıları, yıkanma me - 
kânları (II-IV: frigidarium, tepidarium ve caldarium) 
tamamen kazılan küçük bir hamam yapısına aittir. Kazı 
alanı güneybatı ve güneydoğu yönlerinde genişletilerek 
yapının planı ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi 
toplanmaya çalışıldı (Res. 2). 

I. mekânın güney kesimi 2008 yılındaki kazılmış alanın 
dışına uzanıyordu ve sadece birkaç santimlik toprak 
dolgusu altında çok miktarda devşirme malzeme ile 
örülmüş güney duvarının uzantısı açığa çıkartılmıştır 
(Res. 3). Ayrıca I. mekânda, daha geç bir tarihte inşa 
edilmiş iki tekne bulunmuştur (Res. 4).

Kazı alanının güneye doğru genişletilmesi sırasında II. 
mekânın güneybatı köşesi, daha önceki kazı sezonların-
dan bilinen sıvalı zemin seviyesine kadar kazıldı. 

* Bakanlık temsilcisi E. Güven’e kazımıza verdiği katkı ve yar-
dımdan dolayı bilhassa teşekkür etmek isteriz.

The 2009 campaign of excavations in Limyra was carried 
out with the permission of the Ministry of Culture and 
Tourism from August 1st to September 19th. Also this year, 
before the actual excavation started, urgent repair was 
carried out in the technical facilities thanks to a direct 
financing by the Austrian Ministry of Science and 
Research. Thus a general renovation was started, for 
example, in the structure called andron and built in 1996 
within the scope of experimental archaeology (see. 
J. Borchhardt, KST 19.2). In the course of these works 
which had become necessary, because the construction 
was already close to collapse, one of the 6.5-meter-long 
carrier beams was replaced, the entire roof construction 
was redesigned, and the doors and windows were 
replaced (Fig. 1). In the east city of the Byzantine period 
extensive clearing of the plants which grow too fast here 
and damage the structures of the bishop’s church and 
the bishop’s palace was started*.

Excavations

The excavation work under the direction of U. Schuh 
lasted from August 10th to September 18th and concen-
trated in the area to the west of the theatre as in 2008.

Building remains exposed here belong to the ruins of a 
small bath whose actual bathing rooms (structures II-IV 
– frigidarium, tepidarium and caldarium) were com-
pletely unearthed. In addition, the present trench was 
expanded in the southwest and southeast to attain infor-
mation on the plan and extension of the complex 
(Fig. 2).

The floor of the southern part of structure I extended 
beyond the 2008 excavation border, in which the con-
tinuation of the south wall built with numerous reused 
materials became apparent only a few centimeters under 
the top soil (Fig. 3). Besides, two small basins built in a 

* Our thanks are due to E. Güven for obligingness and the help 
which she brought to the excavation as the government 
representative.

Limyra 2009
Martin SEYER − Ulrike SCHUH
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Mekânın sıvalı zemininin korunmadığı doğu kesiminde 
ise III. mekândaki şekilde derinleşildi. II. mekânın yal-
nızca doğu kesiminde ısıtma sisteminin bulunduğu sade-
ce doğu duvarı önündeki toplam sekiz hypokaust paye-
sinden anlaşılmaktadır. Yaklaşık 1 m. uzakta ise, sıvalı 
zeminin hemen altında kırma taş örgülü bir duvar bulun-
du (Res. 5). Bu duvarda III. mekâna erişen bir açıklık 
hava dolaşımını sağlıyordu.

III. mekânda plan kareler arasındaki araba yolları tama-
men kaldırılarak mekân açığa çıkartılmıştır (Res. 5). 
Yuvarlak veya kare biçimli tuğlalarla örülmüş ve düzenli 
şekilde yerleştirilmiş toplam 43 hypokaust payesinin 
korunmuş 1.5 m. kadar yüksekliğinin asıl yükseklikleri 
ile ve de yandaki II. mekânın zemin seviyesiyle uyumlu 
olduğu anlaşılmaktadır.

Kazı alanın genişletilmesi sırasında IV. mekânın güney-
doğu köşesi de incelenebilmiş (Res. 6) ve bu çalışmalar 
sırasında yapının doğu ve güney duvarları açığa çıkartıl-
mıştır. Kuzey kenara benzer şekilde güneydoğu köşede 
de masif bir duvar bulunmuştur. Zemin düzeni açısından 
bir önceki yılın bulguları teyit edilmiştir. Yeni açığa 
çıkartılan kısımda da hypokaust payelerine ve tuğla 
zemin döşemesine ait kalıntılar ele geçmiştir.

Daha doğuda, büyük olasılıkla burada yer alan praefur-
nium hakkında bilgi toplamak amacı ile yeni bir plan 
kare (Q 18–12) açıldı. IV. mekânın güney köşesinde ve 
kuzey köşesinde duvarlar birleşerek kazı alanının dışına, 
tiyatroya doğru uzanıyor ve daha geç dönem bir evreye 
ait olmalıdır. Yüzeyin yaklaşık 1.4 m. altında V. 
mekândakine benzer, kireçtaşı plakalarla kaplı bir zemin 
döşemi bulundu ancak bu döşeme doğu kesimde tahrip 
haldedir.

later phase of use were exposed in the structure I 
(Fig. 4).

In the course of the extension of the excavation area 
towards south, the southwest corner of structure II was 
also uncovered down to the level of the screed ground 
already known from previous campaigns. Ground level 
was lowered in the eastern part of the structure (the 
screed ground has not survived here) similar to structure 
III. As a specific feature arises here that merely the 
eastern part of room II was heated as it is with hypocaust 
piers (eight in total) at the east wall only. In a distance of 
approx. 1 m. there is a wall of quarry stones which 
begins directly under the screed ground (Fig. 5). A 
passage in the wall to structure III guaranteed the air 
circulation.

In structure III the service paths between the original 
quadrants were removed completely, so that this area is 
now completely exposed (Fig. 5). A total of 43 hypoc-
aust piers of round and/or square bricks are found in a 
regular layout; their height of up to 1.5 m. corresponds 
with the original height, because this conforms to the 
extant ground level in room II.

The southeast corner of room IV was explored when the 
present excavation area was enlarged (Fig. 6). Within 
these works the east wall and the south wall were 
unearthed. Similar to the north side a massive wall pro-
jection was also uncovered in the southeast corner. In 
view of the floor arrangement the findings of the year 
before were also confirmed. Also in the part recently 
uncovered, remains of hypocaust piers as well as brick 
flooring were found.

Res. 1  Andron denilen yapı yenileme sonrasında
Fig. 1  So-called Andron after the renovation

Res. 2  Limyra Tiyatro Hamamı’nın planı
Fig. 2  Plan of the Theater Baths in Limyra
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VI. mekânda incelen kanalın, 2007 yılında V. mekânda 
açığa çıkartılan tekne ile ilişkili olması muhtemeldir.

V. mekânda plan kareler arasındaki araba yolları kaldırıl-
dığında tüm alan kireçtaşı plaka döşemeye seviyesine 
kadar kazılmış ve ortadaki tekne tamamen ortaya çıkar-
tılmıştır. Mekânın kuzey kesimi tamamen tahrip oldu-
ğundan kuzey sınırı hakkında kesin bir şey söylemek 
mümkün değildir.

VII. mekânda iyi korunmuş tuğla bir zemin ortaya çıkar-
tıldı ki, burasının bir bina içi mekânı olduğunu rahatlıkla 
söylenebilir. Kuzeyde bulunan bir eşik taşının in situ 
olup olmadığını ve buranın kuzeyden yapıya erişimi 
sağlayan bir kapı olup olmadığını kesin olarak söylemek 
mümkün değildir. 

Her iki plan karenin (Q 18–11 ve Q 18–13) batı ve 
güneybatısındaki 2009 yılı çalışmaları sırasında tespit 
edilen antik katmanlar tahrip olmuştur. Ayrıca bu yıl kazı 
alanının güneyinde ve doğusunda birkaç yeni tarihli 
gömüt de bulunmuştur.

Kazı çalışmalarının sona ermesiyle II., III. ve IV. 
mekânlardaki hypokaust payelerinin konservasyonuna 
yönelik önlemler alınmış ve VI. mekândaki kanal orijinal 
tuğla plakalarla tekrar örtülmüştür.

Küçük Buluntular

Bu yılki kazı çalışmalarımız sırasında ele geçen toplam 
42 adet sikke J. Gorecki tarafından incelenmektedir. 
Çoğunluğu geç Roma ve Bizans dönemlerine ait olan bu 
sikkeler arasında Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait bir-
kaç örneğin yanı sıra İ.Ö. 4. yy.’dan gümüş bir Rhodos 
sikkesi de yer almaktadır (Res. 7). Ayrıca çoğunluğu 
günlük kullanım kaplarına ve pişirme kaplarına ait çok 
sayıda seramik parçası da ele geçmiştir.

To the east a new square (Q 18-12) was excavated to 
obtain more information on the praefurnium which lies 
in all probability in this area. On the south corner as well 
as on the north corner of structure IV walls join and 
extend past the excavation profile in the direction of the 
theatre and should belong to a later phase of use. 
Approx. 1.4 m. under the surface a floor of limestone 
plaques (similar to that in structure V) was found, which, 
however, was already broken in the east part.

In structure VI a canal was examined, which most prob-
ably is associated with the waterbasin already excavated 
in room V in 2007.

When in room V the service path between the grid-
squares was removed, the whole area was excavated 
down to the level of the limestone plaque flooring, and 
the central waterbasin was entirely exposed. To the north 
the room is heavily damaged so that its northern end 
cannot be determined with certainty.

A well-preserved brick floor was unearthed in room VII 
so that this area should be considered the interior of the 
building too. Currently it cannot be said with certainty 
whether the threshold stone of a door found in the north 
is in situ and whether this constitutes an entrance into 
the building from the north.

Works in the west and southwest of the excavation sur-
face of both grid-squares (Q 18-11 and Q 18-13) 
brought to light no disturbed ancient strata in the cam-
paign in 2009. In addition, several modern burials were 
also found this year in the south and the east of the exca-
vation area.

Following the end of excavation work conservation 
measures were taken on the hypocaust piers in struc-
tures II, III, and IV and also the canal in structure VI was 
covered again with the original brick plaques.

Res. 3  Hamamın güney duvarındaki devşirme malzeme
Fig. 3  Reused materials in the south wall of the Baths

Res. 4   
I. mekândaki tekneler
Fig. 4   
Secondary washbasins 
in hall I
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Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan mimari parça-
lar da tıpkı diğer küçük buluntularla olduğu gibi fotoğraf 
ve çizim yoluyla belgelenmiştir.

Ptolemaion Olarak Adlandırılan Yapının Mimari-
Tarihsel İncelemesi

Hellenistik Dönem’den podyum yapısına ait toplam 
1200 kadar blok, hemen çevresindeki altı teras üzerinde 
39 ayrı kategoride gruplanmış durumdadır. 2009 yılı 
çalışmalarının ana konusu, eserlerin sahada çok çabuk 
bulunmasını sağlayan ve de her bir taşın veri bankasının 
oluşturulması amacıyla TachyCad kullanarak blokların 
ölçümü olmuştur. 

Ayrıca çizim rekonstrüksiyonu için gerekli diğer parçala-
rın 1:10 ve/veya 1:2 ölçeklerinde çizimleri yapılarak taş 
kataloğu desteklenmiştir.

Likçe Yazıtlar Çalışması

Limyra’nın çeşitli nekropollerinde mevcut 54 Likçe 
mezar yazıtından bir kısmı tekrar incelenerek ve şeffaf 
kâğıt üzerine kopyaları alınmıştır.

“Limyra Kazılarının 40 Yılı” Sempozyumu İçin Eski 
Buluntular Üzerinde Çalışmalar

2009 yılının en önemli olaylarından biri 3-5 Aralık tarih-
lerinde Viyana’da “Limyra Kazılarının 40 Yılı” dolayısıyla 
düzenlenen uluslararası sempozyum idi. Bu bağlamda 
yayınlanmamış buluntular üzerinde çalışma yapılabilmiş 
ve yayınları da sempozyum bildirileri çerçevesinde 
sunulacaktır. Üzerinde çalışma yapılan buluntular ara-
sında 2000 yılında Limyra’nın batı şehrine ele geçen çok 
satırlık Likçe yazıtlı bir stel fragmanı (Res. 8), 2003 

Small Findings

A total of 42 coins uncovered during the 2009 campaign 
were studied by J. Gorecki. They come mainly from late-
Roman and Byzantine periods; however, they also con-
tain some examples from the Roman Imperial period as 
well as a silver coin of Rhodes from the 4th century B.C. 
(Fig. 7). Furthermore, large amounts of the potsherds 
mostly belonging to daily use wares as well as cooking 
vessels were uncovered in the course of excavations.

The architectural fragments found in the course of 
excavations were documented photographically and in 
drawing just like numerous other small finds.

Construction-Historical Study of the So-called 
Ptolemaion

A total of about 1200 blocks in 39 different stone catego-
ries are stored on six terraces all around the excavation 
area of the Hellenistic podium-building. The main work 
of the campaign in 2009 constituted the measurement of 
the blocks using TachyCad which allows quick re-finding 
in the area, as well as the construction of a data bank on 
the individual stones.

Res. 5  II. mekân (sağda) ve III. mekân (solda)
Fig. 5  Structures II (on the right) and III (on the left)

Res. 6  IV. mekân
Fig. 6  Structure IV

Res. 7   
İ.Ö. 4. yy.’a ait 
Rhodos gümüş sikkesi
Fig. 7 
Silver coin of Rhodes 
of the 4th century B.C. 
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yılında ele geçen ve muhtemelen Gaius Caesar’ın 
kenotaph’ına ait olduğu düşünülen kıvrımdallı mermer 
plaster ve de Antik Dönem sonrası şehir surlarında dev-
şirme kullanılan ve muhtemelen Hellenistik Dönem’den 
iki ayrı tapınak yapısına ait çok sayıda mimari parça 
sayılabilir. Ayrıca 2002-2005 yılları kazılarında ele 
geçen Arkaik ve Klasik dönem seramiklerinin büyük 
kısmı, Roma İmparatorluk Dönemi lahitlerine ait frag-
manlar ve geç Antik ve erken Bizans dönemlerine ait 
mozaikler incelenmiş ve yayına hazırlanmıştır.

Besides, other pieces important for the drawing recon-
struction were drawn in scales of 1:10 and/or 1:2 also in 
the complement of the stone catalogue.

Work on the Lycian Inscriptions at Limyra

Several of the 54 preserved Lycian grave inscriptions in 
various necropoleis of Limyra were re-studied for a new 
reading and were copied on transparent foil.

Work on Older Findings for the International 
Symposium “40 Years of Excavation Limyra”

A highlight of the year 2009 certainly was the interna-
tional symposium on the occasion of the 40th year of the 
excavations at Limyra which took place in Vienna from 
the 3rd to the 5th of December. Within this frame several 
unpublished findings and closed finds could be worked 
on and their publication will be done within the scope of 
the proceedings of the symposium. Among these are a 
stele fragment with a multiline decree in Lycian language 
discovered in the west city of Limyra in 2000 (Fig. 8), a 
marble scrolled pilaster which was found in 2003 and is 
to be ascribed to the cenotaph of Gaius Caesar as well 
as several architectural blocks which were reused in the 
post-antique city walls and which should be assigned to 
two temple constructions − probably from the Hellenistic 
period. In addition, large parts of the Archaic and 
Classical ceramics from the excavations of 2002-2005, 
the preserved fragments of the sarcophagi from the 
Roman Imperial period and the mosaics from the late 
Antique and early Byzantine periods could be studied 
and prepared for publication.

Res. 8   
Likçe yazıtlı stel 
fragmanı
Fig. 8   
Fragment of a 
stele with Lycian 
inscription
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Kaya mezarlarının nitelik ve niceliğiyle Klasik Dönem’de; 
11.500 kişi kapasiteli tiyatrosuyla (Res. 1) Roma Döne
mi’nde ve Aziz Nikolaos’la oluşturduğu Hı ristiyanlık 
merkezi konumuyla Bizans Dönemi boyunca Likya’nın 
en büyük birkaç metropolünden biri olan Myra ve 
Akdeniz’in en önemli limanlarından olan Andriake ile 
birlikte 2009 sezonunda kazılmaya başlanmıştır*. 
Andriake sadece limana yönelik yapılaşmasıyla antik bir 
limanın yerleşim karakterini en iyi gösterecek bir örnek
tir. 46 m. alüvyon altında “Pompei” benzeri saklanmış 
Myra kenti de arkeolojideki Likya sorunlarını ve eksikle
rini karşılayacak eşsiz bir bilgi rezervi niteliğindedir. 
Bugün eldeki veriler Myra’nın 4 km. çapında bir alanda 
Demre’nin tamamının altında yayılı olduğunu göster
mektedir.

Myra Kaya Nekropolü Sondajı (B. Özdilek; Res. 2) 

“Deniz nekropolü” bölümünde, bugün en dipte konum
lanan ve yarıya yakını dolu olan kaya mezarlarının 
önünde bir açma yapılmıştır. Amaç, kaya mezarlığını 
orijinal yapısıyla en dibine kadar görmek, bu kesimdeki 
dolgunun miktarını ve sedimentolojik karakterini anla
mak ve olası mezar varlığını saptamaktı. 25x5 m. ölçü
lerindeki açmada 4 m. derinliğe kadar tamamen alüvyon 
dolgu olduğu görülmüştür. En dipte kültür toprağı Bizans 
seramik parçaları ile başlamıştır. 1 adet Bizans (7. yy. ?) 
sikkesi gelmesi kültür katmanının en üst tarihine ilişkin 
veri oluşturmuştur. Bu tarih kentin büyük kısmının artık 
gömüldüğü ve bittiği tarih gibi görünmektedir. Alüvyon 
altı kültür katmanları kazısının devamı 2010 sezonuna 
kalmıştır.

* MyraAndriake Kazıları’nın başlangıcı, izni, “ilk kazması” ve 
destekleri için Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’a, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Akdeniz Üniver
sitesi’ne, Demre Kaymakamlığı’na, Demre Belediye Baş
kanlığı’na, Demre halkına ve bilim ekibi üyelerim ile özellik
le öğrencilerimize içten teşekkür ederiz: Güçlükler birlikte 
aşılmış ve güzellikler de birlikte yaşanmıştır. Fotoğraflar: 
MyraAndriake Kazı Arşivi’nden alınmıştır.

Excavations were initiated at Myra and Andriake in 2009. 
Myra was one of the biggest metropolises of Roman 
Lycia, as evidenced by the numerous and exceptional 
quality of its Classical period rock tombs, and also by its 
theater, with its capacity to seat 11500 people (Fig. 1) 
and during Byzantine period, it was the center of work 
for St. Nicholas as a Bishop of the church*. Myra’s access 
to the sea was Andriake, one of the most important 
harbors of the Mediterranean. Excavations in Andriake 
will provide an excellent opportunity to shed light on the 
settlement of an ancient harbor, while Myra, with its 
well-preserved remains buried under 4 to 6 m. depth of 
alluvial silt, is almost like the Pompeii of Asia Minor. It is 
an unparalleled reserve of information for Lycian 
archaeology. Technological data available today shows 
Myra, lying beneath modern Demre, had a diameter of 
about 4 km.

Sounding at Rock Tomb Necropolis of Myra  
(B. Özdilek; Fig. 2)

In the so-called sea necropolis of Myra’s necropolis, and 
to the west of the theater, a trench was dug in front of 
the lowest level of rock tombs that were filled almost 
halfway. Our aim was to identify the depth and sedimen-
tological character of the alluvial silt, and to excavate the 
tombs’ bottom level, identifying them, if possible. The 
trench measured 25x5 m. with the top four meters 
comprising only silt. At the bottom of the fourth meter, 
and directly on top, the cultural deposits started with 

* We would like to express our sincere thanks to Mr. Ertuğrul 
Günay, the Minister of Culture and Tourism, for the start, sup-
port, permission and the “first dig” of Myra-Andriake excava-
tions and to the General Directorate of Cultural Heritage and 
Museums, Akdeniz University, Demre Kaymakamlığı and 
Demre Municipality, Demre people and especially members 
of the scientific board and our students. Difficulties have 
been overcome together and successes have been shared 
together. Photographs are from the Excavation Archive of 
Myra-Andriake.

Myra ve Andriake Kazılarında İlk Yıl: 2009

First Season of Excavations at Myra and Andriake: 2009
Nevzat ÇEVİK
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Myra “Nymphaion” (S. Bulut – M. Şengül; Res. 3) 

SuraAndriakeMyra yolları kavşağında güneye kavşağa 
bakmaktadır. Tamamen kesme taşlarla örülen yapı arka
alt kesimlerde ve zeminde ana kayaya oyulmuştur. 
Bugün özellikle batı kesimde kemerlerin üstüne kadar 
sağlam korunmuştur. Tüm yapı, 2 m. ile 1.5 m. arasında 
yükseklikte alüvyon mil kaplanmıştır. Yapının farklı 
yerlerinden çıkan kaynak suları nedeniyle 1 m. zemin 
suyu içinde bulunmaktadır. Alüvyon dolgu yapının doğu 
tarafında 5 m. genişliğindeki bir koridor boyunca, ana 
kayadan düzeltilmiş zemine kadar alınmıştır. Yapının 
doğu uzantısında arka kesimdeki düzeltilmiş ana kaya 
boyunca 40 m. ve yapının doğu duvarı boyunca KG 
yönünde aynı genişlikte 25 m. uzunluğunda bir alan 
açılarak yapının doğu kesimindeki tüm uzantıları saptan
mıştır. Sonraki aşamada yapının içine girilmiş ve arkadan 
başlayarak aynı yükseklikteki salt alüvyondan oluşan 
balçık dolgu alınmış ve yapı içinin ¾’lük miktarının 
kazısı tamamlanmıştır. 2010 sezonunda ana kanal ile 
yapı arasında bir set oluşturup tüm yapı ve çevresindeki 
sular tek noktadan tahliye edilerek tüm yapı kazılabilir 

Byzantine potsherds. A Byzantine coin of possibly 7th 

century (?) was uncovered at the extreme top of this 
level, providing us with a date for the settlement that was 
here at that time. This date seems to indicate an approx-
imate time the city was abandoned and subsequently 
buried under the silt. Excavations of the cultural deposit 
will begin in 2010.

Myra “Nymphaeum” (S. Bulut – M. Şengül; Fig. 3)

This structure, located at the junction of the Sura, 
Andriake, and Myra roads, faces south and the junction 
itself. It survives in good condition up to the top of its 
arches, especially in the west, the entire structure was 
buried under a silt layer. Due to an underground spring, 
rising waters have flooded it to one-meter-deep. The 1.5-
2.0 m. thick alluvial silt was removed on the east side in 
a 5-meters wide corridor and a floor cut from bedrock 
was reached. In the east extension of the building, an 
area of 40 m. along the leveled bedrock and 25 m. in the 
north-south direction was excavated. All extensions to 
the east were exposed. In the next stage, we entered 
inside the building and the muddy filling was removed, 
starting from the rear side. Excavation of about three-
quarters of the interior has been completed. In 2010 it is 
planned to build a barrier between the main canal and 
the building, draining the water away and preparing the 
entire building for later excavation. There is a cistern 
located 2.40 m. west of the building. This well-preserved 
cistern has an Ottoman superstructure. The bottom is 
contemporaneous with the nymphaeum and was a reser-
voir of it. In the rocks behind the building is the rock-cut 
water canal of Myra and Andriake was located and a 
42-meter-long section of it was excavated alongside the 
building. This canal supplied water from the Myros valley 
to Myra and then onto Andriake.

Res. 1  Myra Tiyatrosu
Fig. 1  Theater of Myra

Res. 3  Myra. Nymphaion
Fig. 3  Myra, Nymphaeum

Res. 2  
Myra, Deniz 
Nekropolü sondajı
Fig. 2
Myra, sounding at the 
Sea Necropolis
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hale getirilecektir. Anıtın 2.40 m. batı yanında sarnıç yer 
alır. Bugün Osmanlı üst yapısıyla izlenen sağlam korun
muş sarnıcın alt kesimi tamamen ana kayaya oyuludur ve 
nymphaionla çağdaş ve ona ait bir rezervuardır. Yapının 
arkasındaki kayalık boyunca da MyraAndriake su kana
lı kayaya oyulu olarak ilerlemektedir. Yapı boyunca uza
yan 42 m.’lik bölümü kazılan kanal, Myros Vadisi’nden 
Myra’ya taşınan suyu Andriake’ye ulaştırmaktadır. 

Andriake Granarium (Horrea Hadriani) Kazıları  
(O. Tıbıkoğlu – A. Aygün – H. Dere; Res. 4) 

Andriake limanının en önemli sembolik yapısı, 
Akdeniz’in de en büyük granariumudur. İ.S. 129130 
yılında Hadrianus döneminde inşa edilen granarium 
2307 m2’yi bulan ölçüleriyle ve çatısına kadar ayakta 
kalmış korunmuşluğuyla çok özel bir yapıdır. 64.24 m. 
uzunluğunda ve 38.65 m. genişliğindedir. Batı sondaki 
iki bölüm, arka kesimde 6.04 m. daha kısadır. Kapalı 
bölümlerin iç hacim toplamı 2.081 m2’dir. Duvar yük
seklikleri 6.40 m., duvar kalınlıkları ise yak. 0.85 m.’dir. 
8 bölümüne de birbirinden bağımsız cepheden açılmış 
kapılardan girilmektedir. Odalar arasında içeriden kapı
larla geçiş sağlanmıştır. Doğu ve batı başta yer alan 
ofisler birbirine yönelik olarak ön alana bakmaktadır. 
Bunlar granarium mal giriş çıkış işlemlerinin yapıldığı ve 
korunduğu ofisler olmalıdır. Yapının tüm cephesi boyun
ca arkhitrav üzerinde büyük harflerle kazınan yazıt yapı
nın tarihini İ.S. 129130 olarak netleştirir. Yapı cephesin
de İmparator Hadrianus ve karısı Sabina’nın portreleri 
bulunmaktadır. Dördüncü kapının sol tarafında, İ.S. 388
392’ye tarihlenen Myra ve Arneai kentlerindeki 
“ölçümler”in nasıl yapılacağına ilişkin bir kararname 
bulunmaktadır. Yine cephede granarium sorumlusu 
“Herakleon”un adadığı kabartmada İsisSerapis ve 
Pluton ile griphon bulunmaktadır. Granariumun iki 
yanından yükselmeye başlayan alınlık birleşmeden dik 
duvarla son bulmaktadır. Arada kalan kısımda ise kırma 
çatıyla kaplanmaktadır. Oda zeminleri genellikle ana 
kayaya kadar tahrip olmuştur. En sağlam zeminin bulun
duğu 1. odada gözlemlenen verilere göre, çok düzeltil
meden sadece fazla çıkıntıları kesilen ana kaya zemin 
üzerine dolgu yapılmış, kireç harcıyla döşeme tabanı 
oluşturulmuş ve tuğla levhalarla kaplanmıştır. Yüzyılların 
kullanımı sonucu bu zeminin defalarca elden geçirildiği 
anlaşılmaktadır. Andriake’ye özgü denilebilecek bir yapı 
malzemesi olarak ilk kez burada “mureks harcı”ndan 
bahsetmek gereklidir. İşliklerde boya maddesi üretimi 
sonucunda geriye kalan bol miktarda kırık mureks atık
ları iyisağlam tutucu bir harç malzemesi olarak değer
lendirilmiştir. 

Excavations at the Granarium (Horrea Hadriani) in 
Andriake (O. Tıbıkoğlu – A. Aygün – H. Dere; Fig. 4)

This granary is the most symbolic building of Andriake 
harbor. Built in A.D. 129-130 in the reign of Hadrian, it 
covers an area of 2307 sq. m. and stands intact up to its 
roof level. It measures 64.24 m. long and 38.65 m. wide. 
Two westernmost sections are 6.04 m. shorter at the rear. 
The interiors of the covered sections add up to 2081 sq. 
m. The preserved height of the walls is 6.40 m. while the 
wall thicknesses average 0.85 m. The eight sections of 
the granary are accessed individually from outside but 
are also interconnected inside by doorways. The rooms 
located at the east and west ends face each other on the 
front part. These might possibly have been offices for 
checking incoming and outgoing grain shipments and/or 
to provide security. The inscription in capital letters 
extending all along the façade clearly sets the date of 
construction as A.D. 129-130. In addition there are the 
portraits of Emperor Hadrian and Empress Sabina on the 
façade. On the left of the fourth doorway is a decree of 
A.D. 388-92 for measurement standards in Myra and 
Arneai. Also on the façade are Isis-Sarapis and Pluton 
with griffin in relief dedicated by Herakleon, who was in 
charge of the granary. The pediments that start rising on 
either side terminate at a vertical wall without uniting. In 
the section between it is covered with the pitch of the 
roof descending from the back. Room floors are usually 
damaged down to bedrock. According to the best-pre-
served floor in the first room, the bedrock was roughly 
leveled and a base for paving was formed with mortar, 
then paved with brick. It was noted that this floor had 
been repaired numerous times through centuries of serv-
ice. Here “murex mortar” should be mentioned, perhaps 
as a construction material peculiar to Andriake. Murex 
wastes from paint workshops were used as strong 
binders in the mortar.

Harbor Agora of Andriake - Plakoma  
(S. Bulut – Ç. Yağar; Figs. 4-5)

This ancient international trade center was adjoining the 
granarium on its east, the agora faces the harbor with full 
front. It was designed as a wide “U” with its open mouth 
on the south. In its wings are shops and workshops of 
various sizes and possibly two storied. The west wing is 
covered with heaps of murex wastes from a later period. 
The agora opens onto the harbor street via a doorway 
and a colonnaded propylaion in the middle of its north 
front. The granary and plakoma together with their sur-
roundings were built at the same time within the same 
construction program. The cistern in the middle of the 
agora measures 23.62x12.09 m. with a depth of more 
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Andriake Liman Agorası - Plakoma  
(S. Bulut – Ç. Yağar; Res. 45) 

Uluslararası bir ticaret merkezi durumundaki limanın en 
hareketli bölümüdür. Asıl alış veriş trafiğinin yaşandığı 
bu alan granariumun hemen doğu bitişiğinde tüm cephe
siyle limana bakmaktadır. Güney tarafı açık olan geniş 
bir “U” biçiminde planlanmıştır. “U” formundaki agora 
kollarının içinde farklı ölçülerde, olasılıkla iki katlı 
dükkanlarişlikler bulunmaktadır. Agoranın batı kolu geç 
dönem mureks üretim artıklarının yığınlarıyla örtülmüş
tür. Agora kuzey liman cephesinin yaklaşık ortasından 
bir kapıyla ve sütunlu propylaionla liman caddesine 
inmektedir. Granarium ve plakoma ile çevresindeki 
düzenlemeler aynı yapı programı içerisinde ve aynı 
zamanda inşa edilmiştir. Agoranın ortasında yere oyul
muş sarnıcın ölçüleri 23.62x12.09 m.’dir. Yüksekliği ise 
7 m.’den fazladır. Dikdörtgen planlı sarnıç 2 sırada top
lam 16 kemerle taşınmaktadır. Bugün tamamı sağlam 
durumdadır. Sarnıcın üstü 117 iri, dikdörtgen blokla 
örtülmüştür. Plakoma adını veren de bu taşplaka örtüdür.

Andriake Liman Tesisleri Kazıları (M. Şengül; Res. 4) 

Andriake limanın güney tarafında yamaçla liman cadde
si arasındaki az eğimli alan boyunca sahil şeridinin 
tamamında yapılar sıralanmaktadır. Yaklaşık 50x30 m. 
ölçülerinde bir alandaki yapılar planları anlaşılabilecek 
kadar ortaya çıkarılmıştır. Bu alan batıya doğru benzer 
yapılara, doğuya doğru da plakoma ile liman caddesi 
arasındaki benzer fonksiyonlu yapılara bağlanmaktadır. 
Granariumun doğu başlangıcı ile kıyı arasında bulunan 
ilk yapılar 4 bağımsız birimin yan yana sıralanmasından 
oluşur. Dükkanlar bir sokağa açılmaktadır. Bu sokağın 
limana doğru olan kuzey tarafında yine bazı birimler 
bulunmaktadır. Meydanın güney tarafında limandan 

than 7 m. This rectangular cistern has two rows of eight 
arches supporting its superstructure and it is all intact. 
The superstructure comprises 117 large rectangular 
slabs, which ascribe the name plakoma to the monu-
ment as well.

Excavations at the Harbor Facilities (M. Şengül; Fig. 4)

Along the mildly sloping coast between the slope and 
the harbor street to the south of the harbor are buildings 
one after the other. These buildings covering an area of 
about 50x30 m. have been exposed to understand their 
plans. This area links with similar structures on the west 
and again buildings with similar function between the 
plakoma and the harbor street on the east. The first build-
ings between the east end of the granary and the coast 
comprise four independent rooms side by side. These 
shops open into a street and there are other rooms on 
the north side of this street. On the south side of the 
square are the remains of podiums belonging to two 
monuments that once welcomed the travelers arriving at 
the harbor. Here were nine inscription fragments found 
mentioning the names of Agrippa, Germanicus and 
Gaius. It is inferred this area was a significant harbor 
square adorned with statues. As was found along the 
entire harbor, here too were found stepped streets climb-
ing up the slope between the harbor and the granary. 
Later Roman constructions or Byzantine constructions 
partially concealed or altered them.

Excavations at the Synagogue in Andriake 
(Ö. Çömezoğlu – E. Özkan – E. Sarıoğlu)

The monument is located in front of the west corner of 
Horrea Hadriani and faces the harbor. It has two rooms 
and inside the main room were found two columns, two 

Res. 4  Andriake. Granarium, Agora, Sinagog ve Liman tesisleri
Fig. 4  Andriake, Granarium, Agora, Synagogue and Harbor 
facilities

Res. 5  Andriake. Liman Agorası (Plakoma) Sarnıç içi
Fig. 5  Andriake, Harbor Agora (Plakoma), interior of the Cistern
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gelenleri karşılayan 2 anıta ilişkin podyumların kalıntıları 
bulunmaktadır. Bunlar arasında Agrippa, Germanicus ve 
Gaius adları geçen 9 yazıt parçası bulunmuştur. Anlaşılan 
bu alan, heykellerle donatılmış nitelikli liman meydanla
rından biridir. Liman boyunca olduğu gibi burada da 
yapı aralarında limanla granarium arasındaki yokuşu 
çıkan basamaklı sokaklar bulunmaktadır. Daha sonra 
inşa edilen veya revize edilerek elde edilen Bizans 
Dönemi yapıları Roma Dönemi planlamasını kısmen 
kapatmış, değiştirmiştir.

Andriake Sinagog Kazıları  
(Ö. Çömezoğlu – E. Özkan – E. Sarıoğlu) 

Horrea Hadriani’nin batı köşesi önünde, limana bakar. 
İki bölümlü yapının ana odasında iki sütun, iki sütun 
altlığı, 2 korkuluk payesi, mimari bezemeli ve soffitli 
arkhitrav parçaları ve 1’i düz 3’ü figürlü olan 4 plakaya 
ait parçalar ele geçmiştir. Apsisten, yapının zeminine 
düşmüş mermer levhalar üzerinde 7 kollu Musevi şam
danı (menora), sağ yanında şofar ve sol yanında da lulav 
işlenmiştir (Res. 6). Üst profillerinde 3 satırlık yazıtlar 
vardır. Adak yazıtlarında “İsrail” kelimesi geçmekte ve 
yazıtlar “Amen” ve “Şalom” gibi diğer dinsel ifadelerle 
sonlanmaktadır. Henüz bilimsel araştırmalar sonlandırıl
mamış olsa da, yapı ve mimari bezemeler olasılıkla 
İ.S. 5. yy.’dan olduğunu göstermektedir. 

Likya Bölgesi’nde ilk kez Yahudi varlığına ilişkin mimari 
ve ikonografik kanıtlar ele geçmiştir: Likya kültür kat
manlarına bir yenisi daha eklenmiştir. Bu kanıtlar hem 
yazıtlar hem mimari dekorasyon ve ikonografik öğelerde 
hem de mimaride söz konusudur: Yani ilk kez hem tapı
nak hem de kabartmalı ve yazıtlı levhalar bulunmuştur. 
Andriake’deki bulgular Anadolu’da Doğu Roma (Bizans) 
Dönemi dinsel/sosyal yapılanmasındaki Yahudi cemaati
nin yerinin ve erken varlığının anlaşılması üzerine 
önemli bir keşiftir. Hem limandaki küçük Yahudi toplulu
ğuna hem de ve özellikle limana ticaret için gelen 
Musevilerin kullanmasına yönelik yapılmıştır. Andriake 
kazılarında keşfedilen bu bulgulardan sonra birçok kazı, 
depolarındaki bulgularını gözden geçirmek zorundadır 
ve anlaşılan Andriake’de ve bölgede yeni Yahudi izleri 
gelmeye devam edecektir. Kültür Bakanlığı’nın desteğiy
le, Sinagog ve bulgularının konsolidasyon ve konservas
yon çalışmaları da tamamlanmıştır. 

Andriake Bizans İşliği Temizliği (T. Kimyonok)

Granariumun doğu yanında, agora duvarıyla bitişik inşa 
edilmiş, şimdilik İ.S. 6. yy.’a tarihlediğimiz bir yapı gru
bunda bitki temizliği ve yüzey molozları temizliği yapıl
mıştır. Roma Dönemi’nde 16 m.’yi aşan bir koridor 
olarak granarium ve agora arasındaki hareketli trafiği 

column bases, two balusters, architrave fragments with 
architectural decoration and soffits. Fragments of four 
panels were also found, three of which are decorated 
and one is plain. The fallen marble panels are decorated 
with the seven branched candlestick, menorah, and 
flanked with a shofar and lulav (Fig. 6). There are two 
inscriptions of three lines. These votive inscriptions con-
tain the words Israel, amen and shalom. Although the 
scientific research has not been completed, the building 
and architectural decorations suggest a date in the 5th 

century A.D.

This is the first time architectural and iconographic evi-
dence confirming a Jewish presence has been found in 
Lycia, thus a new layer is added to the cultural strata of 
Lycia. Evidence is found both in architecture, its decora-
tion and its iconographic features, the prayer site and the 
inscribed panels with inscriptions and relief decoration. 
These artifacts from Andriake are of great importance for 
the establishment of a Jewish community within the reli-
gious and social stratification of East Roman (Byzantine) 
period in Anatolia. It was built to serve a small harbor 
congregation, and possibly for those coming for trade 
purposes. After this discovery at Andriake, many expedi-
tions need to review their stored finds for new evidence 
of Jewish presence. Discoveries of new finds in the 
region are expected. With the support of the Ministry of 
Culture and Tourism the building and the small finds 
were consolidated and conserved.

Cleaning Work at Byzantine Workshop in Andriake  
(T. Kimyonok)

On the east side of the granarium is a group of buildings 
adjoining the agora wall. Tentatively dated to the 6th cen-
tury A.D. the buildings were cleaned of vegetation and 
rubble. The road between the granarium and agora, a 
corridor over 16 m. long, was built over during the 

Res. 6
Andriake, Sinagog, 
menora bezemeli levha
Fig. 6
Andriake, Synagogue, 
panel with menorah 
depiction
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sağlayan ara yol Bizans Dönemi’nde yapılaşmıştır. 
Yapının GD’sunda yaklaşık 30 m. çapında alçak bir 
tepecik oluşmuştur. Tepeciğin çoğunluk dolgusu mureks 
kabukları kırıklarıdır. Agoranın GB’sına denk gelen ala
nın mureks artıklarının atılması için kullanılmış olması, 
işliğin faaliyette olduğu dönemde agoranın en azından 
bu kesiminin işlevini yitirmiş olduğunu göstermektedir. 
Bu durum mureks atıkları tepesi ve işlik kompleksinin en 
az İ.S. 6. yy.’dan sonra oluştuğunu göstermektedir. 

Sikkeler (S. Bulut)

Myra ve Andriake kazılarında bu yıl toplam 544 adet 
sikke ele geçmiştir. Bunlardan sadece biri Myra’da diğer
leri Andriake’de bulunmuştur. Sikkelerin 217 adedi etüt
lük olarak ayrılmış ve bunlardan 170 adedinin kataloğu 
yapılmıştır. 296 adet sikke ise tanımlanamayacak durum
dadır. Envanterlik niteliğe sahip 31 adet sikke ise müzeye 
teslim edilmiştir. Sikkelerin 4 adedi gümüş diğerleri ise 
bronzdur. Kataloğu yapılan sikkelerden en erken tarihli 
olanlar, Helenistik Birlik Dönemi’ne aittir (14 adet). 
Okunabilenler içerisinde en geç tarihe sahip sikke ise 
Focas dönemine (İ.S. 602610) aittir. Myra’da nekropol 
kazılarında geçen en geç sikke bronz olup kesin tanım
laması yapılamasa da İ.S. 7. yy.’a (?) ait olduğunu söyle
mek olasıdır. Sikke, alüvyon altındaki kültür katmanının 
en üstünde ele geçen ilk veri olması açısından önemlidir. 
Ele geçen sikkelerden tanımlanamayanlar da dikkate 
alındığında, yoğunluğun İ.S. 4. ve 5. yy.’lara ait oldukla
rı görülür. Kesin olarak tanımlanabilen 25 adet sikke 
Arcadius’a (İ.S. 395401), 18 adeti ise II. Constantinus’a 
(İ.S. 337361) aittir. Henüz kataloğu yapılmayan sikkeler 
de değerlendirildiğinde, İ.S. 2.3. yy.’larda altın çağını 
yaşayan granariumun orijinal yapım evresi sonrasındaki 
en yoğun trafiğini İ.S. 4. ve 5. yy.’larda yaşadığını söyle
mek olasıdır. Granarium’un içinden ve çevresinden ele 
geçen Hellenistik Birlik sikkeleri, Andriake’nin bu 
dönemdeki varlığını kesin olarak gösteren ilk kazı bulun
tuları olması açısından önemlidir. Andriake’nin bir liman 
kenti olması ve ticaretin yoğunluğu nedeniyle ele geçen 
sikkelerde buna paralel olarak çeşitlilik görülür. Bu sik
keler içinde en dikkat çekici olanı Nikomedia’ya ait bir 
bronz sikkedir. I. Valerian dönemine (İ.S. 253260) ait 
olan sikke, kentin sahip olduğu neokorluğu göstermesi 
açısından önemlidir. 

Kazılar dışında, epigrafik araştırmalar (H. S. Öztürk); 
savunma sistemi ve yapıları araştırması (I. Pimouguet
Pédarros); sualtı araştırmaları (M. Gökoğlu); haritalama 
çalışmaları (O. Tıbıkoğlu – A. Aygün); jeofizik araş
tırmaları (Anomali Müh. Ltd.) ve çevre yerleşimleri 
(Karabel, Muskar, Beymelek, Sura) önaraştırmaları 
gerçekleştirilmiştir.

Byzantine period. To the southeast of the building, a low 
hill about 30 m. in diameter was formed using mostly 
murex shells. The fact that this southwest area of the 
agora served as a dumping site when the workshop was 
active shows that, at least this corner of the agora, had 
lost its function. Thus, it is understood that the hill of 
murex wastes and workshops were made after the 6th 

century A.D.

Coins (S. Bulut)

This year’s campaign at Myra and Andriake brought to 
light a total of 544 coins, of which only one was found 
at Myra, with all the rest being found in Andriake. Of 
these coins, 217 were put aside for study purposes and 
170 are catalogued. Two hundred ninety six coins are 
not legible or identifiable, while 31 coins that were worth 
inventorying were turned over to the Museum. Four 
coins are silver and the rest are bronze. The earliest ones 
(14 ea.) of the catalogued coins belong to the Hellenistic 
League. Among the legible coins, the latest one belongs 
to the reign of Phocas (A.D. 602-610). The latest coin 
uncovered in the excavations of the necropolis in Myra 
is bronze and could not be identified clearly but possibly 
dates to the 6th-7th centuries. This coin is of great impor-
tance as it was uncovered in the uppermost layer of 
cultural deposit beneath the alluvial silt. When the uni-
dentified coins are also taken into account, the highest 
number dated from the 4th and 5th centuries A.D. Among 
the identified coins, 25 belong to the reign of Arcadius 
(A.D. 395-401) while 18 belong to Constantinus II (A.D. 
337-361). As the uncatalogued coins are considered, it 
might be assumed that the granarium, which had its 
golden age in the 2nd-3rd centuries, went through another 
period of prosperity in the 4th-5th centuries. Coins of the 
Hellenistic League, uncovered inside and around the 
granarium, are of great importance for they clearly 
evince the presence of Andriake during this Hellenistic 
period. The variety of coins uncovered also reflects the 
fact that Andriake was a port city and its trade was exten-
sive. The most interesting coin is a bronze one from 
Nikomedeia dating to the reign of Valerianus I (A.D. 253-
260) and showing the neokoros honor of the city.

Apart from the excavations, preliminary work was 
carried out on epigraphic studies (H. S. Öztürk), defense 
systems (I. Pimouguet-Pédarros), underwater surveys 
(M. Gökoğlu), cartography (O. Tıbıkoğlu – A. Aygün), 
geophysical surveys (Anomali Engineering Co.) and 
environs (settlements of Karabel, Muskar, Beymelek and 
Sura).
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2009 yılında kilisenin kuzey doğusunda merdivenlerle 
çıkılan podyum alanında, piskoposluk ikametgâhının 
batısındaki alanda, piskoposluk yapısının alt katı ile bir-
likte on sekiz açmada çalışılmıştır*. 

Piskoposluk İkametgâhının Batısındaki Alanda 
Yapılan Çalışmalar

Kilisenin kuzey batısındaki alan, doğuda yapıya kuzey-
den paralel uzanan piskoposluk yapısı ile kuzeybatıda D 
yapısı olarak tanımlanan, henüz işlevi çözülmemiş 
olmamakla birlikte güney mekânının anıtsal gömü yeri 
olarak kullanıldığı büyük bir yapı, güneyde kilisenin 
kuzey arkad mekânları ile çevrelenmektedir (Çiz. 1). Bu 
alanda yaklaşık 1997’den beri yapılan kazı çalışmaların-
da 1.50 m.’ye kadar alüvyon toprak kaldırılmış; 1.50-
1.40 m. kottan itibaren Ortaçağ buluntularına rastlanıl-
mış ancak alandaki Ortaçağ yaşam kotu yaklaşık 1.10 m. 
olarak saptanmıştır. Alanda Ortaçağ yaşam seviyesinin 
altında daha önceki dönemlere ait olduğu sanılan en 
yüksek kotu 1.00-.0.90 m. olan duvar kalıntıları ve 0.30 
m. kottaki taş döşeli zeminler burada önceki evrelere ait 
mekânların varlığına işaret etmiştir. Mekânların henüz 
kesin bilinmeyen bir nedenle tahrip olduktan sonra, en 

* T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi 
adına yürütülen kazı çalışmaları 18 Ağustos - 13 Eylül tarih-
leri arasında gerçekleştirilmiştir. Vehbi Koç Vakfı ve A.S. 
Onassis Vakfı tarafından desteklenen mimari belgeleme 
çalışmaları Mim. C. Kabaoğlu ekibi, duvar resimlerini koru-
ma ve onarım çalışmaları Ark. Rest. R. İşler tarafından yürü-
tülmüştür.

In 2009, work was carried out in 18 trenches, with con-
centration on the podium in the northeast accessed via 
stairs, in the area to the west of the Episcopal Residence, 
and downstairs of the Episcopal Residence*. 

Work in the Area to the West of the Episcopal 
Residence

The area to the northwest of the church contains the 
Episcopal building, which extends parallel along the 
north side on the east. Also in this area is a large building, 
D, of unidentified function. This unidentified building has 
its south room on the northwest and with the north 
arcades of the church on the south (Dwg. 1).Within the 
southern room is a monumental burial site. Work has 
been going on in this area since 1997, with the first allu-
vial fill removed down to the 1.50 m. level. Medieval 
artefacts began to appear at the 1.50-1.40 m. level, but 
the medieval living level was attested to at about the 1.10 
m. level. Wall remains under the medieval living level, 
rising up to 1.00-0.90 m. in height, are thought to have 
belonged to earlier periods and the stone pavements at 
the 0.30 m. level would indicate the presence of rooms 
from earlier periods here. After the destruction of these 

* Excavations conducted on behalf of the Ministry of Culture 
and Tourism and Hacettepe University lasted from August 18 
to September 13, 2009. 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 2009

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

Documentation of the Wall Paintings in 2009
S. Yıldız ÖTÜKEN – Nilay ÇORAĞAN KARAKAYA – Ebru Fatma FINDIK



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

62

geç 11. yy.’ın ortalarına doğru veya daha erken bir tarih-
te alanı sınırlandıran söz konusu yapıların inşası sırasın-
da buradaki mekânlarla bağlantıyı sağlayan açık bir 
alana dönüştürüldüğü anlaşılmıştır. Önceki yayınlarda 
da belirttiğimiz gibi alanın kuzey doğusunda 0.25-0.29 
m. kotta bulunan in situ pithoslar, kırık pithos ve seramik 
parçaları 0.30 m. kottaki yaşamın 6.-7. yy.’a tarihlendir-
memizi sağlar. Mekânların tam olarak hangi tarihte terk 
edildiğini söylemek şimdilik güç görünse de kuzeybatı-
daki mekânın 0.30 m. kottaki zeminin kırık döşemeleri, 
olasılıkla 529 yılındaki depremin izleri olmalıdır. 0.90 m. 
kot altında özellikle zemin üstlerinde geç Roma - erken 
Bizans Dönemi’ne; 1.10 m. kottan itibaren ise Ortaçağ 
ait sırlı ve sırsız seramik buluntular ele geçmiştir. 2009 
yılında bu alanda çalışmalara devam edilmiş, 0.30 m. 
kotta zemin döşemeleri ile alanın kuzeyinde doğu-batı 
doğrultusunda en yüksek kotu 0.50 m. olan duvarın 
devamı ortaya çıkarılmıştır. Aynı alanda D yapısının orta 
mekânına bitişik bir açmada 2008 yılındaki çalışmalarda 
bir örme küp tespit edilmiştir. Bu yıl aynı alanda çalışma-
lara ağırlık verilerek açmanın kuzeyinde iki örme küp 
temizlenmiştir. Küplerin ağızları 1.00 m. kotta, 60 cm. 
çapında 10 cm. kalınlığındadır; üzerleri 1.10 m. kotta 
kaba yonu murçlu iki yuvarlatılmış taşla kapatılmıştır. 
Daha önce bulunan güneydeki ezme havuzunda presle-
nen yağ (?), havuzun güneyindeki içi pembe harçla kaplı 
olan havuzda biriktirilmekte buradan kaplarla alınarak 
küplerin üzerindeki delikten içine akıtılarak depolan-
maktadır. Böylece küplerin içinde depolananlar muhafa-
za edilmektedir. Küplerin içinden az miktarda yerel 
üretim olduğu düşünülen kırmızı hamurlu sırsız seramik 

rooms, from unknown reasons, the area was transformed 
to an open space by the mid-11th century at the latest, 
but in relation to the surrounding rooms. As stated in 
previous publications, the in situ pithoi, broken pithos 
and ceramic shards uncovered at 0.25-0.29 m. level in 
the northeast of the area, allowed a dating to the 6th-7th 
centuries A.D. Although it is difficult to clearly state when 
these rooms were abandoned, broken flooring at the 
0.30 m. level bear evidence and damage left by the 
earthquake of 529. Glazed and unglazed pottery frag-
ments of the Late Roman – Early Byzantine periods were 
found, particularly under the 0.90 m. level, while those 
of from the Middle Ages were found at the 1.10 m. level. 

Work continued here in 2009 with the extension of the 
east-west wall. Its top, at the 0.50 m. level in the north 
of the area, and the flooring at 0.30 m. level were uncov-
ered. In the same area, a masonry jar was found in a 
trench adjoining the middle room of building D in 2008. 
As work continued, two more masonry jars were found 
and cleaned in the north of the trench. The mouths of 
these jars were at the 1.00 m. level, and measured 60 
cm. in diameter and 10 cm. thick. The two jars were 
closed off with two roughly chiselled and rounded 
stones at the 1.10 m. level. Possibly, these were used in 
an olive oil (?) making process. Evidence reveals a pos-
sible pressing pool, coated with pink plaster, in the south 
of the area, where the oil might have been collected, 
then taken from there with carrying vessels and poured 
into these jars through the top. Thus, the jars were likely 
storage containers. In the jars were a few unglazed pot-
tery of red fabric, thought to be local production. The 
jars were right under the threshold levels of building D, 
which was determined to have been in use in the 12th 
century. In light of this, these jars must have been in use 
just before 12th century.

Work on the Podium

In 2007, work was resumed in an area labelled the 
“podium area.” This area was accessed by stairs to the 
east of the church. In the next campaign in 2008, a very 
strong north-south wall was uncovered in the east of the 
trench and other walls were attested to extend eastward. 
This year, four trenches were dug exposing those eastern 
walls. In the same area, in the podium trench at 
3.50x3.80 m., alluvial earth was removed to the 5.75 m. 
level and a mortared floor was uncovered at the 2.40 m. 
level. A room was exposed in the east of the area, its 
walls standing to 2.77-2.43 m. on the east, 2.81 m. on 
the west, 2.53-2.62 m. on the south, In the east wall of 
the trench the jambs of a door leading into a room were 
found. The upper level was at 3.21 m. 

Çiz. 1  Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı, genel plan (N. Çorağan 
Karakaya 2009)
Dwg. 1  Myra, excavation of St. Nicholas Church, general plan (N. 
Çorağan Karakaya 2009)
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buluntu ele geçmiştir. Küpler, 12. yy.’da kullanıldığı anla-
şılan D yapısının kapı eşik kotlarının hemen altındadır. 
Dolayısıyla küplerin bu yüzyıldan hemen önceki bir 
dönemde kullanıldığı tahmin edilmektedir. 

Podyumda Yapılan Çalışmalar

2007 yılından itibaren kilisenin doğusunda merdivenler-
le çıkılan ve podyum olarak adlandırılan alanda çalışma-
lara yeniden başlanmıştır. 2008 yılında açmanın doğu-
sunda kuzey-güney yönünde çok sağlam bir duvar açığa 
çıkarılmış ve doğuya doğru devam eden başka duvarlar 
olduğu anlaşılmıştır. Bu yıl kuzey-güney yönündeki 
duvarın doğusundaki mekânları açığa çıkarmak amacı 
ile burada dört açma bitirilmiştir. Aynı alanda boyutları 
3.50x3.80 m. olan podyum açmasında 5.75 m. kottan 
itibaren alüvyonla birlikte toprak kaldırılmış; 2.40 m. 
kotta güneybatıda harçlı bir zemin ortaya çıkmıştır. 
Alanda doğuda 2.77-2.43 m., batıda 2.81 m., güneyde 
ise 2.53-2.62 m. yüksekliğinde duvarlarla sınırlanan bir 
mekân açığa çıkarılmıştır; açmanın doğu duvarında üst 
kotu 3.21 m. olan mekânın girişine ait kapının söveleri 
bulunmuştur. Mekânın içindeki, güneyde duvarlarla 
bölüntüye uğratılarak oluşturulan, ikinci mekânın içinde 
işlevi bilinmeyen bir kuruluş tespit edilmiştir. Kuruluşun 
kuzey duvarına bitişik, aşağıya eğimi olan yanlardan 
kırık kalın bir künk suyun akması için yerleştirilmiş; 
buradan akan suyun doğuya doğru döşemenin altından 
devam eden bir kanalla dışarı aktarıldığı anlaşılmıştır. 
Suyun aktığı kanalın zemini, muhtemelen Roma 
Dönemi’ne ait, geniş ve kalın bir tuğla ile kaplıdır. 
Kanalın içinde suyun akışı için devam eden başka bir 
kaplama ya da künk yoktur. Bölünerek uğratılarak oluş-
turulan bu sistem doğudaki kapı ekseninde olması nede-
niyle dış duvarlardan sonraki bir evrede inşa edildiği 
düşünülebilir. 

Piskoposluk İkametgâhının Alt Katındaki Çalışmalar

Piskoposluk ikametgâhı (Episkopeion) olarak bilinen B 
yapısının orta mekânının batı duvarında bulunan ve son-
radan örülerek kapatılan kapının içinden mekâna doğru 
bir temizlik çalışması yapılmıştır. Temizlik sırasında sırsız 
seramik, kırmızı astarlı seramik, cam, çivi, kemik gibi 
buluntular ele geçmiştir. 

Küçük Buluntular

2009 kazı sezonunda önceki yıllardaki gibi mimari plas-
tik eserler içinde bitkisel motifli delikli levhalar ağırlıkta-
dır. Ayrıca sütun başlık ve kaide parçaları, levha, profilli 
parça, kitabe,kabartmalı parça, arkhitrav, pencere 

The second room formed by walls in the south of this 
room, contains an unidentified installation. A thick pipe 
broken on the sides, was installed downward to adjoin 
the north wall apparently for water drainage. The drain-
age system was completed by conveying it outside 
through a canal under the flooring. The floor of this canal 
was paved with wide and thick bricks, possibly of the 
Roman period. The interior of the canal does not feature 
any other pavement or channelling or piping. This system 
appears somewhat out of place in the room’s interior, 
and perhaps was built at a later date than the outer walls. 
It lies on the same axis as the east doorway.

Work in the ground floor of the Episcopal Residence

Cleaning inward was begun from the blocked west door-
way of the middle room of the ground floor of the build-
ing B known to be the Episcopal Residence (Episkopeion). 
Cleaning work unearthed unglazed pottery, red slip 
wares, glass, nails, bone etc.

Small Finds

As before, open-work panels with floral decorations con-
stituted the majority found among the architectural 
sculpture in 2009. In addition, column capitals and base 
fragments, panels, pieces with profile, inscriptions, piec-
es with reliefs, architraves, window lattice screens, col-
umns, threshold blocks, church balusters, and numerous 
pieces of opus tessellatum and opus sectile were also 
noted. One of the important finds of the year was a 
woman’s bust, possibly dating to Antiquity (Fig. 1). Five 
coins of anonymous A2 group were found, two of which 
are the same as those uncovered before. Metal finds 
included lamp wicks, lids and hangers, iron rings, hinges, 
arrowheads, nails and numerous unidentified pieces. 
Glass finds are dominated by flat and round window 
glasses. Others include knobbed lamp stems, beads, 

Res. 1  
Heykel başı
Fig. 1 
Statue head
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şebekesi, sütun, eşik taşı, templon payesi, çok sayıda 
opus tessalatum ve opus sectile parçası ele geçmiştir. Bu 
yılın önemli buluntularından biri Antik Dönem’e ait 
olduğu düşünülen bir kadın büstüdür (Res. 1). 2009 
yılında, ikisi önceki yıllarda ele geçen sikkelerle aynı 
olmak üzere Anonim A2 grubunda, beş sikke ele geçmiş-
tir. Madenler içinde kandil fitili, kapak ve askıları, demir 
halka, menteşe, ok ucu, çivi ve işlevi anlaşılamayan çok 
sayıda parça bulunmuştur. Cam buluntularda önceki 
yıllarda olduğu gibi düz ve yuvarlak pencere camları 
yoğundur. 9.-12. yy.’larda benzerleri olan bilyeli kandil 
çubukları, boncuk ve çeşitli kaplara ait çok sayıda ağız, 
gövde ve kaide parçaları dikkati çeker. Cam eserlerde 
süsleme olarak Demre’de çok kullanılan mavi cam ipli-
ğinin kullanıldığı parçalar ele geçmiştir. Seramik bulun-
tular ağırlıkla geç Roma - erken Bizans Dönemi’ne aittir. 
Kırmızı astarlı seramikler içinde önceki yıllarda ele 
geçen örneklerle uyumlu olarak çeşitli kase, kapalı kap-
lar, testi, leğen, mortarium parçaları yoğunlukla 6.-7. 
yy.’a tarihlendirilir. Boyalı seramikler pişirme kapları, 
tava kulpu, çeşitli kapalı kaplar, kandillere yağ koymak 
için kullanılan kaplara ait (Lamp filler) boyalı emzikler, 
halka dipli kaseler, maden kapların taklidi olan tutamak-
lı kulplu kap parçalarıdır. Ortaçağ’a ait sırlı seramik 
sayısı azdır. Bu buluntular içinde Ege mal grubuna ait 
kazıma tekniğinde bezemeli seramiklerin yanı sıra doğu 
Akdeniz’den ithal edildiği düşünülen Levanten seramik-
leri, İstanbul imalatı olduğu sanılan beyaz hamurlu sera-
mikler vardır. Ayrıca Osmanlı Dönemi’ne ait Çanakkale 
üretimleri buluntular arasındadır. 

Kuzey Arkaddaki Restorasyon Çalışmaları

2009’da, kuzeydeki alüvyon toprağın yağmur suyunun 
etkisi ile kaymasıyla yıkılan, kuzey arkadın doğu bölü-
münde, kazı sonrası restorasyon çalışmalarına başlanmış 
olması önemlidir (Çiz. 2). 

rims, and body and base fragments belonging to various 
vessels. As for decoration, there are examples with blue 
glass threads, widely used at Demre. Ceramic finds are 
chiefly from the late Roman – early Byzantine period. 
Examples of red slip ware are congruent with finds of 
previous years and fragments of various bowls, closed 
vessels, jugs, basins and mortaria are all dated to the 6th-
7th centuries. Painted wares include examples of cooking 
vessels, pan handles, various closed vessels, painted 
noses of lamp fillers, bowls with ring bases, and vessels 
with lugs imitating metal vessels. The number of glazed 
medieval pottery is very low. In addition to the engraved 
ceramics of Aegean ware, there are Levantine ceramics, 
thought to have been imported from the east 
Mediterranean, as well as ceramics with a white fabric 
from Istanbul. Çanakkale ware of the Ottoman period 
were also found.

Restoration Work at the North Arcade

It is worth noting that restoration was initiated after exca-
vating the east section of the north arcade which had 
collapsed from an alluvial slide after heavy rains 
(Dwg. 2).

Documentation and Evaluation of Wall Paintings

Documentation, conservation and repair work of the 
wall paintings in the inner narthex was completed by 
archaeologist-restorer R. İşler and his team in 2008. 
Evaluation work continued here in 2009. Paintings on 
the vault of the inner narthex, previously thought to be 
scenes of council, now are recognized to be synod 
scenes. They are very unique within Anatolia (Fig. 2). 
These scenes, belonging to what is called endemousa 
synodos, were of bishops conventions, convened by the 
Patriarchate at Constantinople. Administration and juris-
diction functions of these meetings were regulated by 

Çiz. 2  
Myra, 2009 kuzey 
arkad, restorasyon 
öncesi (F. Zarşati 
2009)
Dwg. 2
Myra, north arcade 
before restoration 
in 2009 (F. Zarşati 
2009)
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Duvar Resimlerini Belgeleme Çalışmaları ve 
Değerlendirme

2008’de Arkeolog-Restoratör R. İşler ve ekibi tarafından 
tamamlanan iç nartheksteki duvar resimlerinin belgele-
me, koruma-onarım çalışmalarından sonra, 2009’da 
buradaki resimlerin değerlendirmelerine devam edilmiş-
tir. Konsil toplantısı olarak düşünülen ancak araştırmala-
rımız sonucunda sinod sahneleri olduğu tespit edilen iç 
nartheksin tonozlarındaki resimler, Anadolu çerçevesin-
de üniktir (Res. 2). ‘Endemousa Sinod’ olarak nitelendiri-
len bu sahneler, Konstantinopolis patrikliğinin gerçekleş-
tirdiği ve düzenli bir şekilde devam eden piskoposlar 
toplantısıdır. Bu toplantıların yönetim ve yargı işlevleri 
kanonlarla belirlenmiştir; konular dogmatik ve liturjiktir. 
Patrikliğin başkanlığındaki bu toplantının üyeleri baş-
kentte ve ya başkent yakınlarında ikamet eden ve bu 
bölgeyi ziyaret eden piskoposlardan oluşur. Bu toplantı-
ların kökeni Konstantinopolis’in imparatorluk başkenti 
olduğu 4. yy.’a kadar geri gider; teknik bir terim olarak 
ilk kez 448 yılında kullanılmıştır. Bağımsız piskoposların 
kendi kişisel ve resmi işleri için imparatorluk başkentine 
yakın olmaları doğal bir sonuçtur; böylelikle isteklerini 
ve şikayetlerini iletmeleri kolaylaşmaktadır. Başlangıçta 
Endemousa’nın yapısı tam belirlenmemiştir. 9. yy.’dan 
itibaren ise metropolitler autokefal başpiskoposlar ve beş 
kişilik yönetici kadrosu ile sınırlıdır. Toplantıların üyeleri 
11. yy.’daki Türk işgali ve Konstantinopolis’te ikamet 
piskoposların artması ile çoğalmıştır. Daha geniş çaplı 
konsiller Paleologoslar döneminde gerçekleştirilmiştir; 
ancak bunlar ‘Endemousa’ ile aynı özelliği taşımazlar 
(A. Papadakis, ”Endemousa Synodes”, ODB I, 1991).

canons and topics discussed were dogmatic and liturgi-
cal issues. These meetings, led by the Patriarchate, were 
joined by bishops residing in or around the capital or 
those visiting. The origin of these meetings goes back to 
the 4th century when Constantinople became the capital. 
Endemousa synodos was used in A.D. 448 as a technical 
term for the first time. It was natural for individual bish-
ops to be close to the imperial capital for their personal 
and official affairs so they could communicate their 
wishes and complaints. Initially, because of its very 
nature, the attendance compositions of these synods 
were not fixed. However, by the 9th century it was 
restricted to metropolitans, autocephalous archbishops, 
and the five administrative functionaries of the 
Patriarchate. Its membership again increased after the 
Turkish conquests of the 11th century when the subse-
quent growth of fugitive bishops were residing at 
Constantinople. Larger councils were convened in the 
Palaiologian period but they were not endemousai syno-
doi (A. Papadakis, “Endemousa Synodos”, ODB I, 
1991).

Res. 2 
Myra, İç 
nartheks, 
tonozdaki sinod 
sahnesi
Fig. 2 
Myra, inner 
narthex, synod 
scene on the 
vault
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Olympos antik kenti 2009 yılı sezonu kentin bir kaç 
yerinde eş zamanlı olarak yürütülen kazı, sondaj, belge-
leme ve koruma çalışmalarından oluşmaktadır*. 

S5-IX (Giriş Kompleksi) Kazı ve Belgeleme

Kentin batı yönündeki girişinde, kuzey ve güney nekro-
pol alanının arasında kalan kısımda iki yapı yer almakta-
dır. Bunlardan ilki, geçen sene kazı çalışmaları yürütülen 
“Yarım Bazilika” olarak tanımladığımız Bizans kilisesidir. 
Bu yapının 15 m. kadar doğusunda işlevi belli olmayan 
ve kent girişine yakın olduğu için “Giriş Kompleksi” ola-
rak adlandırdığımız Ortaçağ yapısı, 2009 sezonunda 
kazı çalışmaları yürütülen alanlardan biridir (Plan 1 
Çiz. 1). Bu alanda kazı yapılmasının temel amacı yapı 
işlevine dair soruları netleştirmektir. Yapı duvarları moloz 
taş, kaba-yonu moloz taş ve düzensiz seyrek olarak kul-
lanılan tuğla-kiremit parçalarıyla inşa edilmiştir ve ilk 
aşamada çıkarılan malzeme bu duvarlara ait yıkıntı taba-
kasına aittir. Moloz taşların azalmaya başladığı kotlardan 
itibaren harçla karışık toprak tabakada az sayıda seramik 
kap parçası ele geçmiştir. Yapının çok sayıda mekân içer-
mesi nedeniyle, tek bir kazı sezonunda tamamlanayaca-
ğı düşünüldüğünden bazı mekânların içinde sondaj 
açılarak derinleşilmiş ve zemin aranmıştır. Bu sondajlarda 

* 2009 yılı Olympos ören yeri çalışmaları Anadolu Üni-
versitesi’nden Yrd. Doç. Dr. E. Uçkan, Yrd. Doç. Dr. Z. 
Demirel Gökalp, Arş. Gör. M. Öztaşkın, Dokuz Eylül Üni-
versitesi’nden Öğr. Gör. Y. Mergen, Pamukkale Üniver-
sitesi’nden Öğr. Gör. G. Öztaşkın, Anadolu Üniversitesi’nden 
doktora öğrencisi, S. Evcim, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü, doktora öğrencisi Ö. E. Öncü, Sanat Tarihi lisans 
öğrencileri S. Kılıç, M. C. Uzun, S. Sertel, G. Karakaş, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi 
F. Türkmen, Bakanlık Temsilcisi olarak Erzurum Müzesi’nden 
Arkeolog G. Altunkaynak’ın katılımıyla 03-31 Ağustos 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma iznini veren 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğüne, maddi destek sağlayan, Suna - İnan 
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne (AKMED) 
teşekkür ederiz.

The 2009 campaign at Olympos comprised excavations, 
soundings, documentation and conservation carried out 
simultaneously at several locations in Olympos*.

Excavation and Documentation Work at S5-IX 
(Entrance Complex)

There are two buildings between the north and south 
necropolis by the west gate of the city; the first one is the 
so-called Yarım Bazilika (Half-Basilica), a Byzantine 
church, with the second being a medieval building of 
unknown function, and only 15 m. east of this structure. 
We named this the Entrance Complex due to its proxim-
ity to the city gate. Excavations were begun here in 2009 
(Plan 1 Dwg. 1). The purpose of the Entrance Complex 
excavation is to clarify queries regarding its function. The 
walls were built of roughly cut rubble stones with irregu-
larly inserted brick-fragments. The material removed 
belonged to the debris of the walls which had fallen. As 
the remaining rubble was examined, the mixed fill con-
tained very few potsherds. Since the building was com-
prised of multiple rooms, the complete excavation could 
not be finished in a single campaign. Thus, soundings 
were dug to explore the floor level. The soundings 
contained a layer of numerous potsherds, glass vessel 

* The team members of the 2009 campaign at Olympos were 
Asst. Prof. Dr. E. Uçkan, Asst. Prof. Dr. Z. Demirel Gökalp 
and research asst. M. Öztaşkın, Anadolu University; lecturer 
Y. Mergen, Dokuz Eylül University and lecturer G. Öztaşkın, 
Pamukkale University; S. Evcim, doctorate student, Anadolu 
University; Ö. E. Öncü, doctorate student, Istanbul Univer-
sity Dept. of Archaeology; S. Kılıç, M. C. Uzun, S. Sertel and 
G. Karakaş, undergraduate students; History of Art Depart-
ment; F. Türkmen, student School of Fine Arts Dokuz Eylül 
University. State representative was archaeologist G. 
Altunkaynak, Erzurum Museum. The campaign lasted from 
August 3rd to 31st. We would like to express our thanks to the 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums, Min-
istry of Culture and Tourism for issuing the permission, and 
Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civi-
lizations (AKMED) for their financial support.

Olympos Kazısı 2009

Excavations at Olympos in 2009
B. Yelda OLCAY UÇKAN
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derinleştikçe bol miktarda seramik kap parçası, cam kap 
parçaları, çiviler ve hayvan kemikleri içeren tabaka sap-
tanmıştır. Sondajda ulaşılan içinde küçük taşların da 
olduğu sert toprak tabakasının yapının zemini olabilece-
ği düşünülmüştür. Bununla birlikte bu tabakanın düzen-
sizliği ve kent içinde önemli konumda olan bir yapının 
toprak zeminli olması ihtimalinin düşük olması sebebiy-
le sıkıştırılmış toprak tabakanın zemin olduğu kesinlik 
kazanmamıştır. 

Alanda yapılan kazı çalışmalarında ele geçen küçük 
buluntular arasındaki Bizans sikkesinin, İmparator II. 
Justin’e (İ.S. 575-76) ait Theupolis (Antakya) basımı bir 
yarım follis olduğu anlaşılmıştır. Giriş kompleksinde 
yürütülen çalışmalarda gövdesi sağlam unguentarium ile 
tüme yakın bir pişmiş toprak kandilin yanı sıra çeşitli 
biçim ve işlevde seramik, cam, metal, kemik objeler ele 
geçmiştir. Buluntular ile ilgili yapılan ilk değerlendirme-
ler, ağırlıklı olarak İ.S.5-6. yy.’lara ait olduklarını göster-
mektedir. 

Kazı çalışmalarının ardından gerçekleştirilen rölöve 
çalışmalarında yapının kazı sonrası durumu lazer tarayı-
cı ölçüm cihazıyla belgelenmiştir. Kazı çalışmaları sıra-
sında içleri boşaltılan kemerlerin destekleri ile açıklıkla-
rı ahşap konstrüksiyonla geçici koruma altına alınmıştır 
(Res. 1).

S8/VII-Y1 Mozaikli Yapı Sondaj, Belgeleme ve 
Koruma Çalışmaları 

1992 yılında Antalya Arkeoloji Müzesi tarafından yapı-
lan kurtarma kazısında gün ışığına çıkarılan yapının 

shards, nails and animal bones. A layer of hard soil con-
taining small stones was at first thought to be the floor, 
but the irregularity of this layer, as well as the prime loca-
tion of the building inside the city, decreased the likeli-
hood for such a floor. Thus, the floor has not been deci-
sively identified yet.

A Byzantine coin uncovered with both sides legible was 
identified as a half-follis struck at Theupolis (modern 
Antakya) from the 10th regnal year of Emperor Justin II, 
(i.e. A.D. 575-76.) Among other finds are unguentarium, 
a terracotta lamp almost intact, and various baked clay, 
glass, metal and bone objects. Preliminary evaluation of 
the finds all indicate 5th-6th centuries A.D.

Following the completion of the excavation, the build-
ing’s condition was documented using a laser scanner. 
The arches exposed during excavation were supported 
by wooden construction (Fig. 1).

Sounding, Documentation and Conservation Work 
at S8/VII-Y1 Building with Mosaics

Priority was given in 2009 to initiate protection of the 
mosaics in the building uncovered as a rescue excava-
tion by Antalya Archaeological Museum in 1992. The 
mosaics had been exposed to the elements since that 
time (Plan 1). As it was planned to store the mosaics in 
Room G, whose superstructure is still intact, a sounding 
was dug to explore its floor level. Despite rising water 
problems, excavations continued and, when the silt was 
finally removed, the mosaic floor was exposed. The 
mosaic is a panel showing an animal figure framed with 

Çiz. 1  Giriş kompleksi plan
Dwg. 1  Entrance complex, plan

Plan 1  Olympos antik kenti, plan
Plan 1  Olympos city, plan
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tahribata maruz kalan mozaiklerinin korunması 2009 
yılı çalışmalarında öncelikli olarak programlanmıştır 
(Plan 1). Üst örtüsü ayakta olan G Odası’na mozaiklerin 
istiflenmesi planlandığından öncelikle henüz kazısı 
yapılmamış mekânın zemin tespiti için sondaj açılmıştır. 
Sondaj alanında kaynayan suya rağmen derinleşilmiş ve 
mil tabakasının temizliğinin ardından mozaik zemin 
ortaya çıkarılmıştır. Suyun tahliye edilmesiyle mozaiğin 
pano şeklinde düzenlenmiş saç örgüsü bordüre sahip, 
figürlü bir parça olduğu anlaşılmıştır. Ceylan figürüne ait 
olması muhtemel ayak ve gövdeye ait kısımlar ile figürün 
hemen önünde bitkisel motif saptanmıştır. Bu çalışmanın 
ardından alanın kontrolünün sağlanması ve mozaiğin 
tahrip olmaması için açılan sondaj kapatılmış, önceki 
yıllarda ortaya çıkarılan mozaiklerin bu bölümde depo-
lanması fikrinden vazgeçilerek yapının bütününe yöne-
lik koruma çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 
yapının içine denetimsiz girişleri engellemek amacıyla 
açıklıklar demir parmaklıkla kapatılmış; statik açıdan 
tehlikeli durumda olan bölümlerde destek sistemleri 
oluşturularak geçici koruma tedbirleri alınmıştır. 

Mozaikli Yapı’da toprak yüzeyinden takip edilemeyen ve 
aniden kesilen duvarları tespit edilerek planının tamam-
lanması 2009 yılı çalışmalarının bir diğer içeriğidir. 
Yapının atrium olduğu düşünülen kısmında kuzeybatı 
yönünde duvarlar takip edilerek temizlik yapılmış, duvar 
hattı takip edildiğinde batı yönünde duvarın köşe yapa-
rak su kanalına paralel bir şekilde doğuya doğru ilerledi-
ği tespit edilmiştir. Temizlik esnasında yoğun miktarda 
İ.S. 5.-6. yy.’lara tarihlendirilen seramik parçaları ele 
geçmiştir. 

a hair-braid motif. The figure has its legs and part of its 
body, and possibly is that of a gazelle. A floral motif 
directly in front of the figure was also identified. 
Following this work, the sounding was refilled in order to 
protect the mosaic and storage idea was changed to a 
different location. Conservation was planned for the 
entire building. For this purpose, openings were fixed 
with iron bars and unstable parts were statically rein-
forced as a temporary measure.

In 2009 extensions of the walls of the building with 
Mosaics were followed to determine its complete floor 
plan. In the area thought to be the atrium, walls were 
followed toward the northwest until the wall made a 
sharp turn, extending parallel to the water canal. During 
the cleaning, mainly potsherds of the 5th-6th centuries 
were found.

Excavation and Documentation Work at S7/VII-KK4 
and S7/KK3 (Area A)

The 2009 work at the building complex, comprised of 
interconnected units enclosed by a wall, began with 
excavations in the annex building formerly called Church 
B and shown as S7/VII-KK4 in the city map (Plan 1.) 
Excavations revealed the building was annexed to 
Church A by a transept and was actually the baptistery 
(Dwg. 2). The baptistery has a three-aisled basilical lay-
out with a narthex on the west, similar to a small church. 

Res. 1  Giriş kompleksi, genel görünüm
Fig. 1  Entrance complex, general view

Çiz. 2  A Alanı, Transeptli Bazilika ve Vaftizhane, plan
Dwg. 2  Area A, Basilica with Transept and baptistery, plan



69

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

S7/VII-KK4 ve S7/VII-KK3(A Alanı) Kazı ve 
Belgeleme Çalışmaları 

Birbirleriyle bağlantılı birimlerden oluşan ve bir çevre 
duvarıyla dışa kapalı olan yapı kompleksi içerisindeki 
2009 yılı kazı çalışmalarına daha önce “B Kilisesi” ola-
rak tanımlanan kent planında S7/VII-KK4 koduyla göste-
rilen ek yapı içerisinde başlanmıştır (Plan 1). Kazı esna-
sında transeptli A Kilisesi’nin ek mekânı olan yapının 
“Vaftizhane” olduğu anlaşılmıştır (Çiz. 2). Vaftizhane 
küçük bir kilise gibi; batıda nartheksli üç nefli bazilikal 
plan şemasındadır. Yapının zemininin saptanması ama-
cıyla güney nefde yapılan kazı çalışmaları sırasında kaba 
yonu taşlardan oluşturulmuş stylobata ulaşılmıştır. 
Stylobat üzerinde in situ konumda bir sütun kaidesi tes-
pit edilmiştir. Güney nef zemininde ise değişen ölçüler-
de kireç taşı plakalar ortaya çıkarılmıştır. Güney nef 
üzerindeki bu çalışmalarda çok sayıda erken Bizans 
Dönemi özellikleri gösteren levha, balustrad ve arşitrav 
parçaları ile, tüm olarak haç kabartmalı bir İon-impost 
sütun başlığı bulunmuştur. Güney duvar üzerinde eşke-
nar dörtgen ve balık pulu motiflerinden oluşturulmuş 
freskoların izleri görülmektedir. 

Vaftizhane içerisindeki çalışmalara doğu yönde apsis 
önünde devam edilmiş ve haç planlı vaftiz havuzu 
ortaya çıkarılmıştır (Res. 2). Moloz taş kullanılarak 
örülmüş vaftiz havuzu duvarlarının zeminden yüksek 
kalan dış yüzeylerinin ve tüm iç yüzeyinin beyaz 
mermer plakalarla kaplandığı anlaşılmaktadır. Havuzun 
doğu haç kolu yarım daire şeklinde sonlanmaktadır. 
Kuzey ve güney haç kollarından beş basamak ile 
ortadaki kare alana inilmektedir. Batı haç kolu içerisinde 
yüksek bir seki bulunmaktadır. Doğu haç kolunun yarım 
daire yüzeyinde en alt seviyede renkli mermer kullanıldığı 
(siyah ve sarı) tespit edilmiştir. Batı haç kolu zemin 
seviyesinde pişmiş topraktan 5 cm. çapında gider deliği 
bulunmaktadır. 

Vaftizhanenin nartheksinde yürütülen kazı çalışmaları 
sırasında batı duvar önünde beyaz kireç taşı plakalardan 
oluşturulmuş zemin döşemesi açığa çıkarılmıştır. 
Narthekste batı duvar üzerinde görülen ve nitelikli tuğla 
işçilikleriyle dikkat çeken nişlerin zeminle ilişkisi tespit 
edilmiştir. Görülen beş nişten diğerlerine göre daha dar 
olan ikinci ve dördüncü nişler zemine ulaşmadan son-
lanmaktadır. Geniş olan diğer üçü ise zemine ulaşmak-
tadır. Bu veriler neticesinde nartheksin litürjinin önemli 
bir parçası olduğu anlaşılmaktadır. Narthekste erken 
Bizans Dönemi özellikleri gösteren çok sayıda levha 
parçası, İon-impost sütun başlığı parçaları, kyme parça-
ları ve üzerinde matkap işçiliğe sahip plaster başlığı 
parçaları ele geçirilmiştir. Aynı alanda bulunan yazıt 
parçası, kaliteli işçiliği ile dikkati çeker (Res. 3). 

Excavations to reach the floor level of the south aisle 
exposed the stylobate that was built with roughly cut 
stones. A column base was in situ on the stylobate. The 
floor of the south aisle was paved with limestone slabs of 
various sizes. The work brought to light numerous early 
Byzantine panels, and the balustrade, along with archi-
trave fragments. An intact find was an Ionic-impost capi-
tal with a cross motif in relief. Traces of the frescoes on 
the south wall are identified as compositions of rhombi 
and fish scale motifs.

Work in the baptistery continued at the eastern apse. In 
front of the apse was a cruciform baptismal font (Fig. 2.) 
The font was faced with white marble slabs with rubble 
fill, and its walls, both inside and outside, rose above the 
floor. The east arm of the cruciform font terminates as 
semicircular. Five steps in both the south and north arms 
lead down to the square area in the middle. The west 
arm has a high bench, and at the bottom level of the 
west arm is a drainage hole of 5 cm. in diameter. At the 
bottom level of the east arm is a coloured marble section 
in black and yellow.

Excavation in the narthex of the baptistery brought to 
light white limestone floor pavement at the west wall. 
There are five niches on the west wall, all noteworthy for 
their quality brickwork. The second and fourth niches are 
narrower and terminate high above the floor, while the 
other three reach down to floor level. Data obtained sug-
gests the narthex was an important part of the liturgy. 
Work in the narthex brought to light numerous panel 
fragments, Ionic-impost capital fragments, cyma and 
pilaster capital fragments with drill work. There is an 
inscription fragment uncovered that is exceptional in its 
high quality workmanship which reads “EAIWN” 
(Fig. 3). The 2009 work at Area A was documented with 
3-D laser scanners and all the area excavated was cov-

Res. 2  A Alanı, Vaftizhane, vaftiz havuzu
Fig. 2  Area A, Baptistery, baptismal font
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Okunabilen kısımda “ЕΑΙWΝ” harfleri görülmektedir. A 
Alanı kazı çalışmaları üç boyutlu lazer tarayıcı kullanıla-
rak belgelenmiş; çalışılan tüm alanlar kazı sezonu dışın-
da olabilecek tahribatlara karşı jeotekstil ile örtülerek 
kapatılmıştır.

Roma Dönemi Mimarisi Araştırmaları ve Kent 
Dokusu 

2007 yılında başlamış olduğumuz, Roma Dönemi mima-
risini anlamaya yönelik çalışmalar 2009 yılında da sür-
dürülmüştür. Bu doğrultuda güney kentin tümünde 
yapılan araştırmalar, ağırlıklı olarak Liman Bazilikası ve 
Büyük Hamam çevresinde yoğunlaşmıştır. 

2008 sezonunda Liman Bazilikası alanındaki çalışmalar 
sırasında, köprü ayağında devşirme olarak kullanılmış 
arkhitrav bloklarıyla paralellik gösteren parçalar tespit 
edilmiş ve bunların Liman Bazilikası alanındaki Roma 
İmparatorluk Dönemi’ne ait bir yapıyla bağlantılı olduğu 
önerilmiştir. Alandaki durumun anlaşılmasına yönelik 
olarak, Liman Bazilikası’nın güneydoğu köşesinde, in 
situ olarak tespit ettiğimiz iki paye ve bunların oturduğu 
stylobat çevresinde çalışılmıştır. Ayrıca Büyük Hamam’ın 
güneybatısında bulunan ve C Yapısı olarak isimlendirilen 
binanın çevre temizliği ve günümüze ulaşan cepheleri-
nin belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. Elde edilen 
veriler doğrultusunda Roma kenti planına ait veriler plan 
üzerine yerleştirilerek, cadde-sokak dokusuna yönelik 
öneri sunulmuştur. Bu çalışma doğrultusunda, sadece 
Olympos’taki mevcut Roma Dönemi mimari öğelerini 
içeren bir plan çalışması tamamlanmış ve bu planın üç 
boyutlu modeli yapılmıştır. 

Liman Bazilikası’nda çok sayıda Roma Dönemi’ne ait 
mimari blok ile yapının apsisinin tümüyle ikinci kulla-
nımda özenli işlenmiş devşirme bloklardan yapılmış 
olduğunun tespiti nedeni ile önerdiğimiz, Liman 
Bazilikası alanının Bizans Dönemi öncesi önemli bir 
Roma İmparatorluk Dönemi yapı alanı olduğu tezi güç-
lenmiştir. Bu alandaki Roma Dönemi yapısının, limana 
yakın konumu üzerinden, kentin iç kesimleriyle liman 
bağlantısını sağlayan ve tiyatro ile aynı aksı yakalayaca-
ğını düşündüğümüz, kentin ana caddelerinden birine 
yakın olduğu önerimiz ise doğrulanmıştır.

Liman Bazilikası’nın kuzeydoğu köşesinde, büyük 
çoğunlukla in situ olarak tespit edilen Roma Dönemi 
mimari elemanları, stoa benzeri bir mimarinin başlangıç 
köşesi olarak düşünülmektedir (Çiz. 3). Bu doğrultuda 
kent planı üzerindeki incelemelerimizde, bu köşe nokta-
sıyla aynı doğrultu üzerine oturan Büyük Hamam ve C 
Yapısı kentteki ana aks üzerine düşüncelerimizi kuvvet-
lendirmektedir (Plan 2). Yine Liman Bazilikası’nın hemen 

ered with geotextile to prevent any damage until the next 
campaign.

Research on the Roman Architecture and Urban 
Texture

The research work on Roman architecture in Olympos 
started in 2007 continued. In this context, research in the 
south settlement focused on work in and around the 
Harbour Basilica and the Large Baths.

In the 2008 campaign, parallel architrave blocks reused 
in the bridge pier were noted around the Harbour 
Basilica and were proposed to be linked with construc-
tion work of the Roman Imperial period. In order to 
clarify that proposal, work focused on two piers in situ 
with their stylobates. These piers had been identified in 
the southeast corner of the Harbour Basilica. In addition, 
cleaning of the Building C, located to the southwest of 
the Large Baths, and documentation of the extant 
facades were completed. Based on the data obtained 
regarding the Roman settlement, the plan was updated 
and a proposal was made for the street network. In 
this context, a city plan containing only the Roman 

Res. 3  A Alanı Vaftizhane nartheksinde bulunan kitâbe parçası
Fig. 3  Area A, inscription fragment uncovered in the narthex of the 
Baptistery

Çiz. 3  Liman Bazilikası’nın kuzey doğu köşesinde tespit edilen 
mimarinin doğudan görünüşü
Dwg. 3  View from the east of the architecture identified in the 
northeast corner of the Harbour Basilica



71

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

doğusunda bulunan Liman Hamamı’nın da ana aks üze-
rinde olması bu öneriyi destekler niteliktedir. Cadde, 
kent planı üzerinde net olarak C Yapısı’na kadar izlen-
mektedir. İncelemeler henüz tamamlanamamış olsa da, 
C Yapısı’nın batısındaki alanda bazı Roma Dönemi 
duvar izleri gözlemlenmiştir. Yoğun bitki örtüsü nedeniy-
le detaylı olarak görülememelerine karşın, özellikle 
poligonal duvar örgü sistemine sahip kesme taş duvarlar 
caddeyle ilgili fikir vermektedir. Bu alanlarda izlenen 
duvarlar, kent planı üzerine yerleştirilen Roma Dönemi 
aksının, C Yapısı’nın hemen batısından güneye doğru 
yaklaşık 5 m. kıvrılarak tekrar batı yönünde devam ettiği 
izlenimi uyandırmaktadır. Bu hattın tiyatronun kuzeyine 
uzandığı düşünülmektedir (Plan 2). 

Kentin güney ve kuzey yakalarını birbirine bağlayan 
köprünün bulunduğu alandan, güney kentin içine uza-
nan bir caddenin varlığı hipotetik olarak düşünülmekte-
dir. Bu caddenin tespitine yönelik yürütülen arazi çalış-
maları sırasında, C Yapısı’nın batısında görülen Roma 
Dönemi duvarları önemlidir. Öneri olarak sunduğumuz, 
köprüden güneye doğru uzanan caddenin aksında kalan 
bu duvarlar, bu alandaki bir caddenin var olduğu görü-
şünü desteklemektedir. Kent planı üzerine hipotetik ola-
rak yerleştirilen bu cadde, limanla tiyatro arasında uza-
nan cadde ile dik açıyla kesişmektedir. Güney kentin dik 
eksenli ana caddelerinin bunlar olduğu önerilebilir. 
Ayrıca C Yapısı’nın doğusunda, yapının doğu duvarına 
paralel uzandığı anlaşılan, yakın duvar işçiliğine sahip 

architectural remains was completed and a 3-D model of 
this plan was prepared.

The numerous Roman architectural pieces reused in the 
Harbour Basilica and its apse was built with re-used, 
finely worked blocks would suggest that the area where 
the Harbour Basilica is located was originally a Roman 
Imperial settlement area. Our hypothesis was verified by 
the fact that the Roman building, based on its proximity 
to the harbour, its being on the same axis with the thea-
tre, and was close to a main street that connected inner 
parts of the city to the harbour.

It was thought that the Roman architectural elements 
mostly identified in situ in the northeast corner of the 
Harbour Basilica originally constituted the beginning 
corner of a stoa-like architecture (Dwg. 3). Close exami-
nation of the city plan supports our hypothesis that the 
main axis of the city is based on the Large Baths and 
Building C. It is also on the same line with the aforemen-
tioned corner (Plan 2). Furthermore, that the Harbour 
baths located right to the east of the Harbour Basilica is 
also on the main axis also supports this proposal. The 
street can be followed up to the Building C on the city 
map. Although not completely examined in 2009, there 
are some Roman period walls remaining in the area, just 
right to the west of Building C. Walls built with cut stone 
in polygonal masonry, not clearly visible due to dense 
vegetation, do give an idea about the street. Walls traced 
in these areas suggest the Roman period city axis, 
mapped on the city plan, turns about 5 m. south, just to 
the west of the Building C and then continues westward 
again. This axis is thought to extend to the north of the 
theatre (Plan 2).

Hypothetically, a street would extend into the south city 
from where the bridge connecting the north and south 
sides of the city is located. In the course of fieldwork 
done to identify this street, the Roman period walls to 
the west of the Building C are important. These walls, on 
the same axis as the hypothetical street which should 
extend south from the bridge, would tend to support this 
hypothesis. Such a hypothetical street placed in the city 
map is perpendicular to the street extending between the 
harbour and the theatre. It can be proposed that these 
are the main perpendicular streets of the south city. In 
addition, to the east of the Building C are blocks forming 
a corner in the northwest, with one arm extending paral-
lel to the east wall of the building. This may be consid-
ered an important datum for the street network. In this 
area there appear to be two Roman buildings of dimen-
sions. A distance of 1.50 m. between the Building C and 
the wall to its east can be considered as an alley between 
the buildings. Indeed, an imaginary line in this direction 

Plan 2  Olympos antik kenti planı, Roma Dönemi kent dokusu
Plan 2  Olympos city, Roman period urban fabric
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ve kuzeybatıda bir köşe oluşturan bloklar, kentin sokak 
dokusu konusunda bir diğer önemli veri olarak değerlen-
dirilebilir. Bu alanda benzer oranlarla inşa edilmiş iki 
adet Roma Dönemi yapısı olduğu görülmektedir. C 
Yapısı ve doğusunda bulunan duvar hattı arasında kalan 
yaklaşık 1.50 m. aralık ise yapılar arasında kalan bir 
sokak olarak düşünülebilir. Nitekim bu doğrultuda kent 
planına eklenen bir hat, ana cadde olarak önerdiğimiz 
doğu-batı doğrultusuna dik açıyla bağlanmaktadır. 
Ayrıca C Yapısı’nın doğu duvarı üzerindeki açıklıkların 
kapı olduğu düşünülecek olursa, bu iki yapı arasında 
kalan sokağa açılmalarıyla anlam kazanmaktadır.

Olympos’un Roma Dönemi kent dokusu ve şehir planıy-
la ilgili veriler bahsedilen bulgularla sınırlıdır. Bulgular 
ışığında oluşturulan Roma Dönemi kent planı, Bizans 
Dönemi kent planıyla çakıştırıldığında, geç dönem pla-
nının büyük oranda Roma planı üzerine oturtulmuş 
olduğu gözlemlenmektedir. Olympos Roma Dönemi 
mimari dokusuyla ilgili, ilerleyen yıllarda yürütülecek 
çalışmalar bu konuya daha detaylı bakış açıları 
sunacaktır. 

extends perpendicular to the proposed main east-west 
street. Assuming the openings in the east wall of Building 
C are doorways, then it is plausible that they open into 
this alley.

Data regarding the Roman period urban texture and city 
plan are limited to these mentioned above. When the 
Roman period city map formed on the data obtained is 
superimposed on the Byzantine period city map, the 
later period city plan mostly overlapped on the Roman 
plan. Future work on the Roman period architectural 
fabric of Olympos will shed more light onto the topic.
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2009 yılı Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları, T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izniyle, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi “Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları 
Merkezi” tarafından 15.07 - 15.09.2009 tarihleri arasın-
da gerçekleştirilmiştir*.

Batı Nekropolis Kazısı

2009 yılı Batı Nekropolis çalışmaları, batı şehir kapısının 
yaklaşık 500 m. güneyinde bulunan Parsel 159’da 
yoğunlaşmıştır. Bu alanda kazı, açmanın kuzeyi ve güne-
yi olmak üzere iki ayrı kısımda sürdürülmüştür (Res. 1). 
Kuzey kısımda, 2008’de açılan L84 kodlu lahdin önünde 
bulunan bloğun, dikdörtgen formu ve üst kısmındaki 
silmeleri itibarıyla bir stel olduğu sonucuna varılmıştır. 
Bu blok Perge’de bulunmuş olan ilk stel olduğu için 
önem arz etmektedir. Stel yazıtsızdır, fakat yazıt boya ile 
de yazılmış olabileceğinden, kalıntıları, buradaki toprak 
çok nemli olduğundan günümüze kalmamış olabilir. 
Mezar sırasının devamını bulmak için L60’ın kuzeyinde 
başlanan çalışmada ise, farklı kotlarda 6 adet sağlam 
kireçtaşı lahit (L86, L87, L88, L90, L91, L93) açığa çıka-
rılmıştır. Lahitler daha önceki yıllarda Parsel 159’da 
bulunmuş olan yerel, kireçtaşından, dikdörtgen formlu 
bir tekneye ve beşik çatıya sahip olup, bezemesizdir. İki 
lahdin kısa kenarları ve kapaklarında eski Yunanca yazıt 
bulunmaktadır (L90, L91). Bunların tümü soyulmadan 
günümüze ulaşmış olup, kontekstleri ve gömüleri in situ 
bulunmuştur. Buluntular arasında bronz ayna, stylus, 

* 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 (Proje no. 3545) parasal yönden des-
teklenmiştir. Ayrıca Türk Tarih Kurumu, Vehbi Koç Vakfı Suna 
- İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü 
(AKMED) ve Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın sembolik 
katkıları olmuştur. Tüm bu kurum ve yetkililerine şahsım ve 
Perge Kazı Ekibi adına teşekkürlerimi sunarım.

Excavations and repair work at Perge in 2009 were car-
ried out from July 15th to September 15th by the Centre 
for Archaeological Research in the Antalya Region with 
the permission issued by the General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums, Ministry of Culture and 
Tourism*.

Excavations at the Western Necropolis

Work at the Western Necropolis concentrated in lot 159 
located about 500 m. south of the west gate and contin-
ued in two areas as in the north and south parts of the 
trench (Fig. 1). In the north, the block in front of sar-
cophagus L84, uncovered in 2008, was determined to 
be a stele, based on its rectangular form and mouldings 
on the upper part. It is the first stele of Perge hitherto 
uncovered. Although it does not bear any inscription, it 
might have been written with paint and did not survive 
the dampness of the ground here. The work to the north 
of L60, aimed at exposing the extension of the trench, six 
limestone sarcophagi were unearthed at various levels 
(namely L86, L87, L88, L90, L91 and L93). These are of 
local, undecorated sarcophagi of limestone, with a rec-
tangular basin and pitched lid. Two of them (L90 and 
L91) have Greek inscriptions on their bodies and lids. 
Fortunately, these had not been robbed previously and 
have survived intact within their context and their con-
tents in situ. Small finds included a bronze mirror, a sty-
lus, a spatula, a bell and pins. Also found, were iron 

* Our excavation was financed by the General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums, Ministry of Culture and 
Tourism, DÖSİMM and the Istanbul University Administrative 
Secretariat for Scientific Research (Project nr. 3545). In addi-
tion, the Turkish Historical Society, Vehbi Koç Foundation’s 
Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civi-
lizations (AKMED), and the Cultural Awareness Foundation 
contributed, though at a symbolic level. I would like to 
express our gratitude on behalf of the Perge excavation team 
to all these institutions and their directors.

Perge 2009
Haluk ABBASOĞLU
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spatula, çan ve iğneler; demir striglisler; kemik maryo-
net, iğne ve örekeler; pişmiş toprak ve cam unguentari-
umlar, pişmiş toprak figürinler; cam gözyaşı şişeleri, 
pişmiş toprak minyatür kaplar; pişmiş toprak ve cam 
boncuklar, bronz ve gümüş sikkeler; altın küpe, yüzük 
ve pandantifler; gümüş yüzükler; kurşun minyatür kaplar 
ve taş bir alabastron sayılabilir. Küçük buluntuların 
çoğunun Hellenistik Dönem’e tarihlendiği ilk inceleme-
lerde anlaşılmıştır. Bütün lahitlere birden fazla gömü 
yapılmış ve kremasyon da tespit edilmiştir. 

Parsel 159’un güney kısmındaki çalışmalar 2008 sezo-
nundan varlığı bilinen lahit sıralarını ortaya çıkarmak 
amacıyla açmanın güney doğusunda yoğunlaşmış ve 
L80’in güneybatısında L85 kodu verilen doğu-batı doğ-
rultulu yerel kireçtaşından bir lahit bulunmuştur (Res. 2). 
Bu lahdin akroterli ve doğu alınlığına bir Medusa kabart-
ması bulunan beşik çatılı bir kapağı vardır. Kapak ve 
teknesi kırık olup, bezemesiz teknesinin doğu yüzeyinde 
eski Yunanca bir yazıt bulunmaktadır. Bu lahit boyutları 
itibarıyla bir çocuk lahdi olmalıdır. L85’in güneybatısın-
da, stilize aslan ayaklı bir podyum üzerine yerleştirilmiş, 
yüksek dörtgen formlu, bezemeli, yerel kireçtaşından 
anıtsal bir ostotheke rastlanmıştır (AO.01). Asıl cephesini 
oluşturan doğu yüzüne yaprak-meyve girlandı, pandantif 
olarak da akanthus yaprağı ve üzüm salkımı işlenmiştir. 
Kuzey ve güney yüzlerinde sadece yaprak girlandı ile 
bezenmiş olan ostothekin batı yüzü bezemesizdir. 
Kuzeybatı-güneydoğu köşelerde plastik işlenmiş keçi 
başları bulunmakta, kuzeybatı ve güneybatı köşelerde 
ise yerel üslupta işlenmiş olduğu görülen profilden birer 
portre yer almaktadır. Daha önceden kırılmış olan ostot-
hekin içinde çok sayıda demir çivi ve yanmış kemikler 
bulunmuştur. Anıtsal ostothekin güneyinde ters dönmüş 
biçimde bulunan piramidal formlu kapak, vinç yardımıy-
la yerine konmuştur. Anıtsal Ostothek’in (AO.01) hemen 
güneyinde ince uzun dikdörtgen bir sunak şeklinde 

strigilis, a bone marionette, pins, a distaff, terracotta and 
glass unguentaria, terracotta figurines, glass tear bottles, 
and miniature terracotta vessels. Also found, were terra-
cotta and glass beads, bronze and silver coins, a gold 
earring, a ring and pendants, silver rings, miniature lead 
vessels, and a stone alabastron. Preliminary study of the 
small finds suggested a Hellenistic date. All the sarcoph-
agi were used for multiple burials and cremation was 
also attested. 

Work in the south of the lot 159 concentrated in the 
southeast of the trench to uncover the rows of sarcoph-
agi whose existence has been known since 2008. A local 
limestone sarcophagus (L85) , extending in the east-west 
direction, was found to the southwest of L80 (Fig. 2). 
This sarcophagus had a pitched-roof type lid with an 
acroterium and a Medusa in relief on its eastern pedi-
ment. Both the basin and the lid were broken; an inscrip-
tion in ancient Greek is found on the undecorated east 
side of the basin. Its dimensions suggest it had belonged 
to a child. To the southwest of L85 was a monumental, 
rectangular ostothek (AO.01) of local limestone, placed 
on a podium with stylized lion’s paws.The east side, i.e. 
the main façade, is decorated with a garland of leaves 
and fruits along with a pendant of acanthus leaves and 
grapes. Its north and south sides are decorated only with 
a garland of leaves and the west side was left plain. The 
northwest and southeast corners feature a goat head, 
rendered plastically, while the north eastern and south 
western corners feature a portrait in profile, rendered in 
local style. The ostothek had been broken and contained 
numerous iron nails and burnt bones. The pyramidal lid 
was uncovered upside down to the south of the monu-
mental ostothek and was placed back on top using a 
crane. Right to the south of the monumental ostothek 
(AO.01) is a pier of limestone, whose top is broken and 
missing. It was shaped like a narrow and long altar. This 

Res. 1  
Batı Nekropolis, 
parsel 159 planı
Fig. 1
Western 
Necropolis,  
plan of lot 159
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biçimlendirilmiş, üst kısmı kırık ve eksik kireçtaşından 
bir paye bulunmuştur. Doğu yüzünde eski Yunanca bir 
yazıt bulunan bu paye görünümlü bloğun da anıtsal bir 
sunak-osthotheke ait olduğu düşünülmektedir. Anıtsal 
ostothek ve yazıtlı sunak-ostothek arasında ise kireçta-
şından başka bir ostothekin doğu-batı doğrultulu beze-
meli teknesi ve ters dönmüş kapağı bulunmuştur (Os.05). 
Kazı esnasında bu ostothekin eksik parçalarının bir kısmı 
bulunmuş ve restore edilerek Antalya Arkeoloji Müzesi’ne 
teslim edilmiştir. Bu alanda devam eden çalışmalarda, 
doğu-batı doğrultulu, yerel kireçtaşından bir başka lahit 
daha bulunmuştur (L89). Beşik çatılı ve akroterli kapağı 
olan L89’un teknesi de bezemelidir. Boyutları bakımın-
dan bir çocuk lahdi olduğu anlaşılmaktadır. Kapağın asıl 
cephesi olan doğu yüzündeki akroterler palmet bezeli 
olmasına rağmen, batı yüzdeki akroterler düz bırakılmış-
tır. Ayrıca kapak doğu alınlığına bir Medusa başı işlen-
miştir. Teknenin doğu yüzünde bir Hades kapısı ve 
yanında ayakta duran togalı iki figür bulunmaktadır. 
Teknenin köşelerinde ve uzun kenarlarının ortasında 
girland taşıcıyıcısı olarak öküz başları işlenmiş, kuzey 
uzun kenarın yayı yarısındaki girland boşluğunda bir 
Medusa başı; doğu yarısındaki boşlukta ise bir kadın başı 
betimlenmiştir. Güney uzun kenarın girland boşlukların-
da ise birer erkek başı bulunmaktadır. L89’un etrafında 
yapılan çalışma esnasında bu lahdin, büyük kesme blok-
larla inşa edilmiş bir podyum ve bu podyumun da stilize 
aslan ayaklarına sahip bir kaide üzerinde yükseldiği 
anlaşılmıştır. Podyumun doğuya bakan yüzünde eski 
Yunanca bir yazıt olmasına rağmen, bu yüzeyde herhan-
gi bir kapıya rastlanmamıştır. L89’un doğusunda, üzerin-
de kenetlerle tutturulmuş konik bir kapak bulunan, uzun 
dikdörtgen formlu bir başka sunak-ostothek bulunmuştur 
(SK.01). Sunak-osthotek de bir kaide üzerine yerleştiril-
miş ve demir kenetlerle sabitlenmiştir. SK.01’in doğu 
yüzünde Latince bir yazıt bulunmaktadır. Üst kısımdaki 
konik kapak açıldığında, sunak ostothekin ortasının 
oyulduğu görülmüştür. Bu oyukta bir kadın kremasyonu, 
bir hayvana ait kemikler, bir adet kemik boncuk ve bronz 
bir aynaya ait parçalar bulunmuştur. Bu mezarların 
bulunduğu alanın batı kesitinde yapılan çalışma esnasın-
da, doğu-batı doğrultulu yerleştirilmiş yerel kireçtaşın-
dan L92 kodu verilen, beşik çatılı ve akroterli kapağa 
sahip, teknesi bezemesiz bir çocuk lahdi daha bulun-
muştur. Daha önce açılmamış olduğu anlaşılan lahdin 
içinden çok sayıda çocuk kemiği, cam unguentariumlar, 
deniz kabuklarından kolye uçları, cam boncuk ve bronz 
sikke bulunmuştur. Parsel 159’da daha önce 2006 yılın-
dan beri bulunan Sagalassos üretimi keramik parçaları 
ile kesik hayvan kemikleri, daha önceki yıllara nazaran 
daha az sayıda olsa da, yine ele geçmiştir.

block, reminiscent of a pier, bears an inscription in 
ancient Greek on its east side and is thought to have 
belonged to another monumental altar-ostothek. 
Between the monumental ostothek and the inscribed 
altar-ostothek was another ostothek with a decorated 
basin sitting in the east-west direction. The lid was turned 
upside down (Os.05). Some of the missing pieces of this 
ostothek had been recovered in the course of previous 
excavations and they had been turned over to Antalya 
Archaeological Museum after restoration. The work in 
this area brought to light another sarcophagus of local 
limestone (L89,) also lying in the east-west direction. Its 
lid was a pitched-roof type with an acroteria and basin. 
The basin was decorated. Its size would suggest it was 
also made for a child’s burial. Its main side is the east 
side, as inferred from the palmette acroteria decoration 
of the lid while those on the west side were left plain. 
Additional decoration on the lid featured a Medusa head 
on the east pediment. On the east side of the basin, is a 
gate to Hades with two standing figures dressed in toga. 
The corners and long sides of the basin feature a bull’s 
head carrying the garland, while the west garland arc of 
the north side has a Medusa head. The east garland arc 
features a woman’s head. The garlands of the south side 
each frame a man’s head. Work around L89 revealed this 
sarcophagus had been placed on a podium built with 
large blocks, which in turn, rested on a base with stylized 
lion’s paws. In spite of the inscription in Greek on the 
east side, there is no doorway here. To the east of L89 is 
another altar ostothek, oblong rectangular in shape, with 
a conical lid fitted with clamps (SK.01). This one, too, 
was placed on a base. On the east side of SK.01 is a Latin 
inscription. When the conical lid was lifted it was seen 

Res. 2
Batı Nekropolis, 
parsel 159 
güney kısımdaki 
mezar sırası
Fig. 2  
Western 
Necropolis,  
row of tombs 
in the south of 
lot 159
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Sütunlu Cadde Kazısı

2009 yılı Perge kuzey - güney doğrultulu Sütunlu Cadde 
kazı çalışmaları ‘S’ kodlu yapının kuzeybatısından başla-
yarak, güneybatı bölümü kısmen açığa çıkarılan kavşa-
ğın (O) kuzeyinde ve caddenin batı galerisinin doğu-batı 
doğrultulu Sütunlu Cadde ile kesiştiği alanda sürdürül-
müş, kuzey -güney doğrultulu Sütunlu Caddeyi batıda, 
kavşak öncesinde sonlandıran köşe postamentine ulaşıl-
mıştır (Res. 3). Böylece batı galeri, doğu-batı doğrultulu 
Sütunlu Cadde’nin istikametine göre kuzey batıya yönel-
miştir. Bu yönelim dükkan sıralarını da içine almıştır. 
Cadde döşemesinin oldukça tahrip olduğu saptanan 
güneybatı kısmındaki temizlik çalışmasında döşeme 
derzleri arasında çok sayıda bronz sikke bulunmuştur. 
Köşe postamenti çevresindeki çalışmalarda, kuzeybatıya 
yönelen stylobat takip edilmiş, doğu-batı doğrultulu 
Sütunlu Cadde’nin batısındaki 1, 2 ve 3 no.’lu sekizgen 
kireçtaşı postamentler açığa çıkarılarak, belgelenmiştir. 
Çalışmalarda kavşağın kanala yakın batı kısmında, olası 
nymphaeum yapısının güneyinde, iki ayrı parça olarak 
ele geçen triton kabartmalı bir kesik alınlığa ait köşe 
parçası bulunmuştur. Söz konusu alanda kazı bu çalış-
malarla 2009 için sonlandırılmış, ardından alan içerisin-
de vinçle düzenleme, genel temizlik ve belgeleme çalış-
maları gerçekleştirilmiştir. Bunlara paralel olarak, F3 
Anıtsal Çeşmesi etrafında da genel temizlik ve düzenle-
me çalışması yapılmıştır.

Z Yapısı Kazısı

Kentin güneyinde, Hadrianus Takı’nın yak. 40 m. kuze-
yinde, kuzey-güney doğrultulu Sütunlu Cadde’nin batı 
1. insulasında bulunan ve kazısına 2008’de başlanan ve 

that the interior of the altar ostothek was carved out. This 
hole contained the cremated remains of a woman, the 
bones of an animal, a bone bead and fragments of a 
bronze mirror. The work in the west profile of this area 
found another child’s sarcophagus. Named L92, this 
sarcophagus was of local limestone and had a pitched-
roof type lid with an acroteria, but no decoration on the 
basin. It was also placed in the east-west direction. This 
undisturbed sarcophagus contained numerous infantile 
bones, glass unguentaria, pendants of seashells, glass 
beads and a bronze coin. Potsherds of Sagalassian 
production and cut animal bones, found in lot 159  
since 2006, have been uncovered this year as well, 
although fewer.

Excavation in the Colonnaded Street

The 2009 work at the colonnaded street started from the 
northwest of building S, and continued along to the 
north of Junction O, whose southwest part had been 
partially exposed. This is where the west gallery intersects 
with the east-west colonnaded street, and the corner 
postament bordering the north-south colonnaded street 
is before the junction (Fig. 3). Thus, the west gallery 
turns north westward, in tandem with the direction of 
the east-west colonnaded street. This orientation includ-
ed rows of shops, as well. Cleaning work in the south-
west area, where the street pavement is badly damaged, 
brought to light numerous bronze coins. During the 
work around the corner postament, the stylobate extend-
ing to the northwest was followed. Octagonal posta-
ments of limestone, nrs. 1, 2 and 3 in the west of the 
east-west colonnaded street, were exposed and docu-
mented. A corner piece of a broken pediment with triton 
figures in relief was found in two pieces in the west part 
of the junction closer to the canal, to the south of the 
possible nymphaeum. Activities in this area were ceased 
for 2009 and arrangements of the area, using a crane, 
general cleaning and documentation, were carried out. 
In parallel to this, cleaning and arrangements were done 
around the monumental fountain F3.

Excavation in the Building Z

In the south of the city, about 40 m. north of the Arch of 
Hadrian, the area of the entire first west insula of the 
north-south Colonnaded Street excavation was started in 
2008. The work in this area, now named Z, continued in 
two points, as south and west trenches (Fig. 4).

Work in the south trench aimed at clarifying the connec-
tion with room nr. 1, along with learning the function of 
the areas exposed the year before which contained two 

Res. 3  Sütunlu Cadde’nin kuzeybatı köşesi ve kavşağın görünümü
Fig. 3  View of the northwest corner of the colonnaded street and 
the junction
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“Z” kodu verilen alanda bu sene de Güney ve Batı Açma 
olarak adlandırılan iki ayrı alanda kazı yapılmıştır 
(Res. 4).

Güney Açma’da yapılan çalışmaların genel amacı; geçen 
sene açığa çıkarılmış 1 no.’lu mekânın güneyinde yer 
alan ve fasad duvarları üzerinde iki anıtsal girişi bulunan 
alanların, 1 no.’lu mekânla ilişkisinin ve işlevlerinin tes-
pit edilmesiydi. Kazı çalışmalarına 2 no.’lu mekânın 
güney kısmından başlanmış ve mekânın dikdörtgen bir 
plana sahip olduğu saptanmıştır. 2 no.’lu mekânın doğu-
sunda, fasad duvarının iç kısmında, mekânın kuzey ve 
güney duvarlarına ulaşan bir sondajla, 2 no.’lu mekânın, 
1 no.’lu mekândaki in situ Dor sütunlarından muhteme-
len daha geç bir dönemde inşa edildiği ve Sütunlu 
Cadde ile aynı döneme tarihlenebileceği sonucuna ula-
şılmıştır. 2 no.’lu mekânın güneyindeki 3 no.’lu mekânın 
mimari kalıntıları da ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra, 
doğu istikametli olarak sürdürülen kazı çalışmalarında; 2 
no.’lu mekân güney duvarına bitişik olarak, 3 no.’lu 
mekân fasadı ile paralel olan, kuzey-güney aksında bir 
duvar tespit edilmiştir. 3 no.’lu mekânın kuzeyindeki bir 
iç mekânın zemininde levha şeklinde iki blok kireçtaşın-
dan oluşturulmuş, iç yüzeyi tamamen is kalıntılarıyla 
kaplı bir kanal ortaya çıkarılmıştır. Kazılan seviyeler dik-
kate alındığında, 2 ve 3 no.’lu mekânların inşa dönemle-
rinin tamamen örtüştüğü saptanmıştır. Kazı çalışmalarına 
3 no.’lu mekânın güneyinde de devam edilmiş ve 4 
no.’lu mekân olarak adlandırılan kısma ulaşılmıştır. 4 
no.’lu mekânın da dikdörtgen bir plana sahip olduğu 
saptanmış, bunun güney duvarındaki girişin eşik taşı 
önünde, mozaik tabana ulaşılmasıyla buradaki kazı son-
landırılmıştır. Güney açmadaki kazı çalışmaları, 3 ve 4 
no.’lu mekânları batıdan sınırlayan, kuzey-güney istika-
metli stylobatı tamamen ortaya çıkarmak amacıyla, 
stylobatın batı kısmında güneye doğru sürdürülmüş, bu 
esnada çok sayıda kireçtaşı yazıtlı arkhitrav, kireçtaşın-
dan aslanbaşı çörtenli sima blokları, postament, mermer 
ve kireçtaşından sütun kaideleri ve sütun başlıklarından 
(Dor-Ion) oluşan mimari parçalar bulunmuştur. Bu sene-
ki kazı çalışmaları neticesinde 2 ve 3 no.’lu mekânların 
anıtsal girişli fasad duvarlarının, İ.S. 2. yy.’ın ilk yarısında 
görülen yoğun inşa faaliyetleri sırasında yapılmış oldu-
ğu; 3 ve 4 no.’lu mekânları batıdan sınırlayan stylobat ile 
batısında yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan mimari 
elemanların ise ilk evrede peristylli yapıya bir işaret etti-
ği söylenebilir. Ancak, bu kısımda sonraki dönemlerde 
bir çok değişiklik yapıldığı da anlaşılmaktadır.

Batı açmada kazı çalışması 1 no.’lu mekânın batı dış 
duvarının hemen batısında başlamıştır. Açmanın kuzey 
profilinde, 1 no.’lu mekânın blok taşlardan oluşan kuzey 
dış duvarı bulunmuştur. Duvarın hemen güneyinde, 

monumental entryways on facades located to the south 
of room nr. 1. Excavation started in the south of room 
nr. 2, which was determined to be rectangular in layout. 
In the east of room nr. 2, inside the façade, a sounding 
reached the north and south walls of the room. Evidence 
would suggest that room nr. 2 might have been built at a 
later date than the Doric columns in situ of room nr. 1. It 
possibly could be dated to the same period as the colon-
naded street. Architectural remains of room nr. 3, to the 
south of room nr. 2, were also uncovered. Then, a north-
south wall, extending parallel to the facade of room nr. 
3, and adjoining the south wall of room nr. 2, was identi-
fied. A canal covered in soot on the interior and made 
with two blocks of limestone was uncovered in an inte-
rior room in the north of room nr. 3. Considering the 
levels uncovered, constructions of rooms nr. 2 and 3 are 
contemporaneous. Excavation continued to the south of 
room nr. 3, and room nr. 4 was unearthed. This rectan-
gular room had a mosaic floor in front of the threshold in 
its south wall. Excavation was ceased here. Excavations 
in the south trench continued southward along the west 
side of the north-south stylobate, bordering the western 
side of rooms 3 and 4 as it followed this stylobate. In the 
course of the work here, architectural pieces, including 
numerous inscribed architraves, limestone cyma blocks 
with lion head gargoyles, postamens, column bases and 
capitals (Doric and Ionic) of marble and limestone were 
uncovered. This year’s work clarified that the facades 
with monumental entryways of rooms 2 and 3 were built 
in the course of the extensive construction activities in 
the first half of the 2nd century A.D. They suggest the 
architectural elements, uncovered on the stylobate and 

Res. 4  Z yapısı planı
Fig. 4  Plan of building Z
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pişmiş topraktan, kare-dikdörtgen ve kırık tuğlaların 
düzensiz olarak döşenmesiyle yapılmış bir tabana rast-
lanmıştır. Taban üzerinde ele geçen 22 adet bronz sikke 
ile bir adet yazıtlı kurşun haç, söz konusu döşemenin 
Bizans Dönemi’ne ait olduğuna işaret etmektedir. 1 
no.’lu mekânın güneyindeki sütun dizisinin, sütunların 
oturduğu stylobatın ve sütunları saran sandık duvar ben-
zeri tuğla ve moloz taş örgülü duvarın batıya doğru 
devam ettiği anlaşılmış, batıya doğru devam eden 5. ve 
6. sütunlar da ortaya çıkarılmıştır. 6. sütunun batısında 
henüz duvar görülmemiş ancak sütunların oturduğu 
stylobatın batıya doğru devam ettiği tespit edilmiştir. 
Ayrıca, mekânın kuzey-güney doğrultulu duvarının doğu 
ve batısında olmak üzere iki mekân daha ortaya çıkarıl-
mıştır. Bu mekânlarda harç zemin üzerinde kare tuğla-
lardan örülmüş küçük payeler günümüze ulaşmıştır. Söz 
konusu payeler açıkça bir hypocaust sistemine işaret 
etmektedir. Doğudaki mekânda, -3.28 m. kottaki yanık 
tabakada, pişmiş toprak bir kap içinde bulunan 1114 
bronz sikkeden oluşan bir define ele geçmiştir. Yapılan 
ön incelemeler sonucu sikkelerin bir kısmının Büyük 
Constantinus ailesi üyelerine (I. Constantinus, Constans, 
II. Constantius’a) ait olduğu tespit edilmiştir (Res. 5). 

Batı açmada bu sene ulaşılan sonuçlar şöyle sıralanabi-
lir: 1 no.’lu mekânın güneyindeki sütun dizisinin batıya 
doğru devam etmesi ve güney açmada ortaya çıkan 
mimari veriler, burada, erken Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde inşa edilmiş peristylli bir yapının varlığına 
işaret etmektedir. Arazideki cavea formlu yükseltinin 
mimariyle ilişkili olmadığı, dolgu toprağın kendi şeklin-
den kaynaklandığı anlaşılmıştır. 1 no.’lu mekânın batı-
sında yeni bir mekân/mekânların varlığı kanıtlanmıştır. 
Bu mekânların hypocaust sistemiyle donatıldığı anlaşıl-
mış ancak mekânın işlevi hakkında henüz yeterli veri 
elde edilmemiştir. Sikkeler, bu mekânların 4. yy.’da kul-
lanılmış olduğunu göstermektedir. 1 no.’lu mekânın 
güneyindeki sütun dizisini saran tuğla ve moloz taş örgü-
lü duvar, bu mekânlarla eş zamanlı olarak yapılmış 
olmalıdır.

Antropolojik Çalışmalar

Prof. Dr. Y. S. Erdal’ın başkanlığında toplam üç kişilik bir 
ekip tarafından 2009 kazı sezonunda, farklı kazı sezon-
larına ait lahit, ostothek, toprak gömü, anıtsal ostothek 
ve sunak kremasyon olarak tanımlanan mezarlar ile 
temizlik sırasında ele geçirilen en az 111 bireye ait iske-
let kalıntısı antropolojik açıdan incelenmiştir. 26 kadın, 
35 erkeğin cinsiyeti belirlenirken, 16 bireyin cinsiyeti 
belirlenememiştir. İncelenen grup içerisinde 2.5 yaş 
altındaki bebeklerin 10, 2.5-15 yaş arasındaki çocukla-
rın ise 8 bireyle temsil edildiği tespit edilmiştir. 

to its west, and to the west of rooms 3 and 4, may have 
belonged to a peristyle construction. However, this area 
underwent numerous alterations in the ensuing periods.

The excavation work in the west trench started directly 
to the west of the west exterior wall of room nr. 1. In the 
north profile of the trench, was the north exterior wall of 
room nr. 1, built with block stones. Just to the south of 
the wall was a floor of irregularly placed terracotta 
square-rectangle bricks and fragments. A total of 22 
bronze coins and an inscribed lead cross uncovered on 
the floor indicate a date in the Byzantine period. It was 
determined that the row of columns in the south of room 
nr. 1, the stylobate on which these columns stood, and 
the wall with its masonry of brick and stone rubble, 
reminiscent of casemate wall, and encasing these col-
umns, extended westward. Work continued westward 
exposing the 5th and 6th columns. To the west of the 6th 

column, the wall has not been attested, but the stylobate 
extends westward. In addition, two more rooms were 
exposed to the east and west of the north-south wall of 
the room. These new rooms contained small piers of 
square paving bricks on a mortar ground and clearly 
indicates a hypocaust system. In the east room a hoard 
of 1114 bronze coins in a terracotta vessel was uncov-
ered in the burnt layer at -3.28 m. level. Preliminary 
examination of coins revealed some belonged to the 
Constantinian emperors (Constantine I, Constans, 
Constantius II) (Fig. 5).

Results attained during this campaign in the west trench 
can be summarised as follows: That the row of columns 
in the south of room nr. 1 extends westward and together 
with the architectural data uncovered in the south 

Res. 5  Z Yapısında bulunmuş geç Antik Dönem definesi
Fig. 5  Late Antique hoard uncovered in building Z
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Mezarlardan ele geçen 16 bireyde kremasyon geleneği-
nin uygulandığı saptanmıştır. Kremasyon uygulamasının 
yapıldığı gömüler ostothek, sunak ve anıt mezarlarla 
sınırlı kalmamış lahit mezarlardan da ele geçirilmiştir. 
Kremasyonlar üzerinde yapılan incelemelerde 15 yaşın 
üzerindeki erişkin kadın ve erkeklerin yakıldığı, çocukla-
ra bu geleneğin uygulanmadığı tespit edilmiştir. İskelet 
kalıntıları üzerinde patolojik analizler de yapılmıştır. 
Lahit içerisinden ele geçirilen bireylerin orta erişkin ve 
yaşlı kategorisinde yoğunlaşması enfeksiyonel hastalık-
ların görece az olması, travmaların düşme ve çarpmadan 
kaynaklanmış olması birlikte değerlendirildiğinde ince-
lenen grubun sağlık yapısının kötü olmadığı anlaşılmıştır.

Koruma, Onarım ve Düzenleme Çalışmaları
Batı Nekropolis’te Yapılan Konservasyon Çalışmaları:

Konservasyon uzmanı Ş. Yeşil-Erdek tarafından yürütülen 
ve Perge Batı Nekropolisi 169 no.’lu parseldeki M9 
kodlu anıtsal mezarın tümünü ele alan konservasyon 
çalışmasına, 2 no.’lu mezar odası içindeki duvar resim-
lerinin kontrolü ve bakımı ile başlanmıştır. Bu çalışmayla 
eş zamanlı olarak mezar odasının üst katında bulunan 
tuğla ve moloz taştan oluşan duvarın yüzey temizliği 
sürdürülmüştür. Bu katın tabanını oluşturan geometrik 
motifli mozaik döşemesi temizlenmiş; korunmuş kısım-
ların kenarları ve büyük boşluklar orijinaliyle benzer 
özellikte kireç bağlayıcılı harç ile sağlamlaştırılmıştır. 
M9 mezar yapısı 2 no.’lu odanın içinde bulunan 
Prokonessos mermerinden lahit temizlenmiştir. Bu 
mekânda bulunan opus vermiculatum mozaik taban 
döşemesinin ve son olarak, yapının önündeki avluda 
bulunan ve daha önce konservasyonu yapılmış mozaik 
taban döşemesinin bakımı yapılmıştır.

Parsel 159’un güney kısmında sıralı biçimde bulunan 
bezemeli ve yazıtlı mezarlar trapez saçtan imal edilmiş 
levhalarla çevrelenerek, dışarıdan görülmeyecek şekilde 
kapatılarak muhafaza altına alınmıştır. 

Ayrıca en önemli olarak, Perge Batı Nekropolisi’nde 
bulunan 2006 yılında kamulaştırılmış Parsel 159 ve 
hazineye ait olan ancak işgal altındaki Parsel 164 ile 
Parsel 168’in sınırları belirlenmiş, bu üç parsel de tarafı-
mızdan demir direklerle bağlanan galvanize çelikten tel 
örgüyle çevrilerek, korumaya alınmıştır. 

Z Yapısı’nda Konservasyon ve Onarım Çalışmaları

Z yapısında çok parça halinde güney açmada kırılmış 
olarak bulunan 5 adet arkhitrav blok fiber çubuklar 
kullanılarak epoksi reçine ile birbirine yapıştırılmıştır. 

trench, would indicate that a building with a peristyle 
existed here in the early Roman Imperial period. The 
cavea-like rise in the topography was understood to be 
not related with underlying architecture, but rather from 
the natural topography. Presence of new rooms to the 
west of room nr. 1 was proven. It was seen that these 
rooms were installed with hypocaust system; however, 
the function of the room has not been clarified. Coins 
would indicate these rooms were used in the 4th century, 
and the walls, built with bricks and stone rubble, encas-
ing the column row in the south of room nr. 1, must have 
been built contemporaneously with these rooms.

Anthropological Studies

In 2009 a team of three led by Prof. Dr. Y. S. Erdal studied 
skeletons belonging to 111 individuals uncovered from 
sarcophagi, ostotheks, inhumation, monumental 
ostotheks and altar cremation tombs, as well as those 
uncovered during cleaning work in various campaigns. 
Of these 111 skeletons, 26 were identified as women 
and 35 as men, while 16 could not be identified. In the 
group studied, there were 10 infants under age 2.5 and 
8 children of ages between 2.5 to 15. Sixteen individuals 
were cremated. Cremation burials were not only found 
in ostotheks, altar and monumental tombs, but also in 
sarcophagi. Studies have shown that children under a 
certain age were not cremated but adults over the age of 
15 were. Pathological analyses were also carried out on 
the skeletal remains. That the individuals uncovered in 
sarcophagi were mainly middle aged or old aged, infec-
tions were relatively low, and that traumas, caused by 
falls and hits, all indicate that the health of the group 
studied was not bad at all.

Repair, Conservation and Arrangement Work
Conservation Work at the Western Necropolis:

Conservation work by conservator Ş. Yeşil-Erdek on 
monumental tomb M9 in lot 169 in the Western 
Necropolis of Perge was started with the check and 
maintenance of the wall paintings in burial chamber nr. 
2. At the same time, surface cleaning of the brick and 
stone rubble wall on the upper floor of this burial cham-
ber continued. The floor mosaic, with geometric decora-
tion, was cleaned, and the edges of the extant parts and 
large gaps were secured with a lime mortar reminiscent 
of the original one. The sarcophagus of Proconnesian 
marble in the burial chamber nr. 2 of M9 was also 
cleaned. The floor mosaic of this chamber, and those in 
the courtyard were maintained.
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Aynı alanda bulunan iki adet kaide, bir adet postament 
de aynı yöntemle yapıştırılmıştır.

Batı açmada 1 no.’lu mekândan 2 no.’lu mekâna geçişin 
güneyinde bulunan in situ söve bloğunun fresk kalıntıla-
rı temizlenmiş ve sağlamlaştırılmış; koruma amacıyla 
nanoteknolojiyle imal edilmiş “tyvek” adlı malzeme ile 
örtülerek, ahşap plaka ile kapatılmıştır.

Hellenistik Kuleler ve Geç Dönem Kent Kapısı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün iha-
lesiyle başlanan Hellenistik Doğu Kule’nin konsolidas-
yonu, parasal ve yönetmelik değişiklikleri nedeniyle 
yılın ikinci yarısında devam edememiştir. Bununla bera-
ber, söz konusu kulelerin statik sorunları, Pergamon ve 
Miletos kazılarında çeşitli yapıların statik incelemelerini 
yapan Dipl. Ing. J. Steiner, Perge’ye davet edilerek, ken-
disiyle fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Geç dönem kent kapısı önündeki doğu kulede yapılması 
planlanan bir restorasyon çalışması için, bu kulenin 
detaylı bir rölövesi çıkarılmış ve statik problemleri sap-
tanmıştır.

Küçük Buluntuların Onarımı

Bu yıl bulunmuş olan tüm buluntular, kazı barakası ve 
kazı evinde oluşturulan laboratuvarlarda, Konservatör Ö. 
Toprak ve S. Köstak tarafından yöntemlerine uygun ola-
rak temizlenmiş, kırık parçalar yapıştırılarak tümlenmiş-
tir. Bu çalışmaların sonunda 93 adet envanterlik (1114 
adet bronz sikkeden oluşan geç Antik Dönem Definesi 
dahil), 234 adet etütlük eser Antalya Arkeoloji Müzesi’ne 
teslim edilmiştir.

Decorated and inscribed tombs, side by side in the south 
of lot 159, were enclosed with corrugated steel sheets for 
protection and hindering visibility from outside.

Above all, lot 159, which was purchased by the State in 
2006, and lots 164 and 168 under illegal occupation, 
were all clearly identified with their borders and enclosed 
within wire fence for protection measures.

Conservation and Repair Work at the Building Z

Five architrave blocks, found broken in multiple pieces in 
building Z, were put together using epoxy resin and fibre 
rods. Two bases and one postament from the same area 
were also repaired, employing the same method.

Traces of fresco on the in situ door jamb, between rooms 
1 and 2 in the west trench, were cleaned and secured, 
then the decorations were covered with tyvek produced 
with nanotechnology and with wood panels for 
protection.

Hellenistic Towers and the Late Period City Gate

Consolidation work, initiated at the Hellenistic East 
Tower, could not continue in the second half of the year 
due to changes in regulations and financial issues. 
However, Dipl. Ing. J. Steiner, who had studied statics of 
various buildings at Pergamon and Ephesus, was invited 
to Perge to discuss the static problems of these towers.

A detailed relevé of the east tower was retrieved and its 
static problems were identified as preparation for a 
future restoration work.

Repair of Small Finds

All the finds from this year’s campaign were cleaned and 
put together as per conventions by conservator Ö. 
Toprak and S. Köstak at the laboratories established in 
the excavation house and hut. At the end of the cam-
paign, 93 items worth inventorying (including the Late 
Antique hoard of 1114 coins) and 234 items worth study 
were handed over to Antalya Archaeological Museum.
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Çalışmalar 10 Haziran - 09 Eylül ’09 tarihleri arasında 
Nymphaeum’un önünde başlayan Kuzey – Güney cad-
desinde, Bouleuterion (Meclis Binası) olarak adlandırı-
lan alanda, Kuzey Kilisesi ve St. Paul Kilisesi’nde gerçek-
leştirildi*. Ayrıca, kent ve çevresinde epigrafik araştırma-
lara, belgeleme ve önceki yıllarda açığa çıkarılmış olan 
seramiklerin ve kazılmış olan alanların çizimine devam 
edildi. Tiyatronun güneybatısında bulunan caddede, 
Müze kazıları sırasında açığa çıkarılmış olan mozaikler 
konserve edildi. 

1. Nymphaeum ve Cardo Maximus Caddesi 

Nymphaeum’un önünde başlayan Kuzey – Güney cad-
desinde yapılan çalışmalarda, 30 m. genişliğinde ve 
ortasına denk gelecek şekilde 2 m. derinliğinde, 1 m. 
genişliğinde bir kanalizasyon sistemi bulunan bir cadde-
meydan ve caddenin üzerinde kentin en geç dönemine 
ait yapılar açığa çıkarıldı (Res. 1). Cadde geç dönemde 
işlevini yitirmiş, döşeme taşları devşirme ve basit malze-
melerden niteliksiz bir işçilikle yapılmış olan konut ve 
dükkânlara taban oluşturmuştur. Çok farklı yapılara ait 
mimari parçaların kullanıldığı yapılar çamur harçla ve 
yer yer kuru duvar tekniğiyle oldukça basit inşa edilmiş-
lerdir. İ.S. 2. yy.’a ait mermer bir heykelin üst gövdesi 
(torso) de duvar taşı olarak kullanılmıştır (Res. 2). Yapılar 
arasında bırakılan sokak, artık kuzey-güney bakışımlı 
değil kuzeydoğu-güneybatı yönündedir. Kentin planı da 
bu dönemde değişmiş ve karmaşıklaşmıştır. Yapılarda 
açığa çıkarılan demirden kapı aksamları, tarım aletleri, 
makas, bıçak gibi çok sayıda metal, kandil PT ağırşak 
ve seramik parçaları kullanılan malzemelerin neler 

* Bu çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye 
İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nün (DÖSİMM), Süleyman 
Demirel Üniversitesi ve Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeni-
yetleri Araştırma Enstitüsü’nün (AKMED) maddi destekleri, 
Yalvaç Kaymakamlığı’nın sağladığı konaklama yeri ve Yalvaç 
Belediyesi ile Yalvaç Güçsüzlere Yardım Sağlık ve Eğitim 
Vakfı’nın iaşe yardımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Yardımda 
bulunan bütün kurumlara teşekkür ederiz.

The campaign of 2009 at Pisidian Antioch lasted from 
June 10th to September 9th and covered the areas of the 
North-South Street, the Bouleuterion, the North Church 
and St. Paul’s Church. Epigraphic surveys and documen-
tation in and around the city, as well as drawings of the 
pottery uncovered in previous years continued*. Mosaics 
uncovered in the street to the southwest of the Theatre 
during the excavations by the Museum were conserved.

1. Nymphaeum and Cardo Maximus

The North-South Street, starting at the Nymphaeum, was 
determined to be a street-square 30 m. wide with a sew-
age canal of 2 m. depth and 1 m. width in its middle, 
and structures from the latest period of the city were 
uncovered (Fig. 1.) When the street declined in function 
in the later periods, it served as area for shops and 
houses, built of low quality masonry from reused and 
simple materials. The reused materials were procured 
from a wide variety of buildings and joined by a simple 
architecture of dry masonry or with mud mortar, i.e., a 
torso of a second-century statue was found embedded in 
a wall (Fig. 2). The small alley between the buildings 
extended in the northeast-southwest rather than north-
south, as before. The layout of the city changed and 
became more complex in this period. Small finds from 
these buildings included metal objects, like iron door 
components, agricultural tools, scissors, knives, and ter-
racotta objects, such as lamps, loom weights and pot-
sherds. Coins of John I (A.D. 969-976,) uncovered from 
the floor (Fig. 3,) date the buildings precisely and, above 

* 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 
Institute 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. We would 
like to express our gratitude to all institutions for their 
contributions.

Pisidia Antiokheiası 2009 Kazı Çalışmaları

Excavations at Pisidian Antioch in 2009
Mehmet ÖZHANLI
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olduğunu göstermektedir. Zeminin hemen üzerinde ele 
geçen İmparator I. Ioannes (969-976) sikkeleri (Res. 3), 
bu yapıların tam tarihini vermekle birlikte Antiokheia’da, 
İ.S. 10. yy. yerleşimin devam ettiğini belgelemektedir. 
Her ne kadar kente yerleşim devam etse de ortaya çıka-
rılan yapılar, kentin erken dönemlerdeki görkeminden 
eser kalmadığını ve halkın oldukça fakir bir yaşam sür-
düğünü ortaya koymaktadır.

Cadde üzerinde açığa çıkarılan en ilginç yapı bir köpek 
mezarı idi. Sanduka tarzında şekilsiz ve farklı boyutlarda 
devşirme taşlardan kuru örgü biçiminde inşa edilen 
mezarda sadece bir köpeğe ait kemik parçaları, bir adet 
ucunda yuvarlak halka bulunan demir bir kazık ile başka 
metal aksamlar ve kırık çömlek parçaları ele geçti.

Nymphaeum sektöründe mimari çizim çalışmaları iki 
aşamalı olarak sürdürüldü. Bunlardan ilki Nymphae-
um’un planının çıkarılması, ikincisi ise açma kesitlerinin 
çizilmesidir. Yapının tüm planı çizilerek caddeyle olan 
bağlantısı oluşturuldu. Bizans Dönemi’ne ait yapı katları 
kısmen plana oturtuldu.

2. Bouleuterion

Merkezi Kilise’nin Kuzeybatısında bulunan ve Meclis 
Binası olduğu düşünülen büyük çukur alanda plan çıkar-
mak için bazı sondajlar açıldı. 1924 yılında Amerikalıların 
ve 1982 yılında Yalvaç Müzesi Müdürü Dr. M. Taşlıalan’ın 
merkezi kilisede yapmış oldukları kazı ve temizlik çalış-
malarında ortaya çıkarılan toprağın bu alana atılması 
nedeniyle oldukça yüksek bir dolgu tabakası oluşmuştur. 
Yapının planın çıkarılması için açılan ilk sondajdan çok 
farklı sonuçlar elde edilmesiyle çalışma alanı genişletil-
di. Yapılan açmalarda yer yer 3 m.’yi bulan dolgunun 
boşaltılmasıyla betonla (caementum) sıvanmış bir zemin 
ve zemini çevreleyen devşirme malzeme ile örülmüş 
genişliği 2 m.’yi geçen bir duvar ortaya çıkarıldı (Res. 4). 
Duvarın bazı bölümleri arazinin eğiminden faydalanarak 

all, proves that the life still continued at Antioch in the 
10th century. Yet, the grandeur of the past was long for-
gotten with the inhabitants living very poorly.

The most curious find uncovered on the street is a grave 
for a dog. The grave was a cist-type, built with reused 
blocks of various sizes with no mortar and contained 
bone fragments of a dog, an iron stick with a ring at one 
end, other metal elements and potsherds.

Architectural drawing works in the Nymphaeum sector 
continued in two stages. First the plan of the Nymphae-
um was retrieved, then trench profiles were drawn. 
The whole plan of the building was completed, showing 
its connection with the street. Byzantine remains were 
partially marked in the plan.

2. Bouleuterion

The large depressed area to the Northwest of the Central 
Church is thought to have housed the assembly house 
and soundings were dug to determine its plan. Excavations 
at the Central Church by the Americans in 1924 and by 
Dr. M. Taşlıalan, the museum director in 1982, used this 
area as rubble damp, thus the area was covered with 
very thick fill. The first sounding revealed very unusual 
finds, and the work area was expanded. Following the 
removal of the fill, reaching a depth of 3 m. in some 
places, flooring plastered with concrete (caementum) 
was discovered. This area was encircled with a wall, 2 m. 
thick (Fig. 4) and built of re-used materials. Some sec-
tions of the wall rested on the slope, with only the front 
side of the wall being faced with regular stones. A marble 
capital of Corinthian order was placed at the bottom of 
the wall about the middle in the northeast of the area 
and it was carved out in the middle, turning it into a 
water pipe.

Res. 1  Cardo Maximus Caddesi’ndeki geç dönem yapılar
Fig. 1  Buildings of the late period in the Cardo Maximus

Res. 2  Devşirme olarak kullanılan torso
Fig. 2  Torso reused in a wall construction
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yamaca yaslandırılmış ve sadece duvarın ön kısmı düz-
gün taşlarla örülmüştür. Alanın kuzeydoğusundaki duva-
rın orta kısmına denk gelecek şekilde duvarın tabanına 
yerleştirilmiş olan mermerden bir Korinth başlığının orta-
sı oyularak bir su küngüne dönüştürülmüştür. 

Tabanı ve duvar derzleri beton ile sıvalı; 40x50 m. 
büyüklüğündeki bu alan, suyla ilgili bir yapı olmalıdır. 
Kentin merkezinde yüksek konumu ile bu alan, geç 
dönemde kente su dağıtmak için büyük bir havuza 
dönüştürülmüştür.

Alanın güneyinde yapılan açmalarda yapının güney 
duvarı açığa çıkarıldı. Duvarın altının çökmesi sonucun-
da ve duvar yıkılmıştır. Güney duvarı ile kilise arasında 
yapılan kazılarda geç döneme ait dağılmış mezarlara 
rastlandı. Yan yana duran iki kafatasının yanında iki adet 
bilezik bulundu. Bu alanda ana kaya ulaşıldı. Kilisenin 
dış duvarının temel kısmı küçük taşlardan örülmüştür.

3. Kuzey Kilisesinde Kaçak Kazı Alanındaki 
Araştırma Kazısı 

Kazı sırasında Kuzey Kilisesi’nde bir kaçak kazı meyda-
na gelmesi nedeniyle burada çalışma yapmak zorunda 
kalındı. Öncelikle kaçak kazı yapılan alandan, dışarıya 
atılan toprak elendi. Burada bir takım metal ve seramik 
parçalarına rastlandı. Kilisenin güney apsisinde yer alan 
kaçak kazı çukurunda birçok tabakanın ve yangın taba-
kasının varlığı nedeniyle ve de kilisenin temel yapısının 
anlaşılması için kaçak kazı çukuru daha da derinleştiril-
di. Yapılan çalışmalarda 12 tabaka tespit edildi. Temel 
duvarları boyunca yangın tabakasının devam ettiği 
görüldü. Bu sondajda yapılan çalışmalar sonucunda 
İ.S. 2–3. yy.’a ait seramikler bulundu. Kilisede daha 
önceki yıllarda Müze tarafından çalışma yapılmıştır. Bu 
kazılar yarım bırakıldığından kilisenin planı tam olarak 
ortaya çıkarılmamıştır. Müzenin yaptığı kazıda apsis 
arkasındaki ana nef başlangıcında 6.70x3.03 cm. uzun-
luğundaki alan kazılmadan bırakılmıştı. Bu ala nda 
taban seviyesini bulmak ve ayrıntılı araştırma yaparak 
kiliseyi tarihlendirmek amacıyla kazı çalışmalarına baş-
landı. Temizliğin hemen 10 cm. altında mermer plakala-
rın yürüme zemini olarak kullanıldığı ve aynı plakaların 
kilisenin batı kısmında ana ve yan neflerde takriben 
20 cm. daha alt kotta olduğu anlaşıldı. Zeminin tahrip 
olmuş bölümlerinde harçlı tabakanın altında, kuzey 
kısımda düzenli olarak defnedilmiş bir mezarlıkla karşı-
laşıldı. Bu alanda zincirli kolye, küpe gibi takı parçaları-
nın yanı sıra metal çivi, iğne gibi parçalar ele geçti. Kazı 
alanında dağınık halde gömülere de rastlandı. Alanda 
geç Bizans Dönemi’ne ait toplam 9 adet mezar açıldı 
(Res. 5). Mezarlar belirli bir yön olgusu olmaksızın geli-
şigüzel defnedilen iskeletlerden oluşmaktadır. Bu alanda; 

This area, measuring 40x50 m., is also plastered with 
concrete on its floor and walls and indicates it must have 
been related to water usage. The site, at a high point 
within the city, was converted to a reservoir, collecting 
and distributing water to the city in its later period. 

The work in the south of the area revealed the south wall, 
which had collapsed as a result of its foundation sinking. 
Excavations between the south wall and a church 
unearthed two scattered burials of a later period, one of 
which including two skulls, side by side with a bracelet. 
Bedrock was reached here. The foundation of the exteri-
or wall of the church was built with small stones.

3. Research Excavation at the Illegal Dig Point  
in the North Church

Due to a recent illegal dig in the North Church, we 
decided to carry out further excavations here. First the 
earth thrown out from the illegal dug point was sieved 
and some metal and pottery fragments were found. The 
illegal dig pit was in the south apse and contained multi-
ple strata and a fire layer. The pit was expanded in order 
to explore the foundation of the structure. A total of 12 
strata were identified in the course of the work here and 
a fire layer appeared to continue along the foundation 
walls. Ceramics found were dated to the 2nd-3rd centuries 
A.D. The Museum had worked in the church previously 
but the work was terminated prematurely, thus the plan 
was not completely retrieved. In the Museum’s excava-
tion, an area of 6.70x3.03 m. in front of the apse had not 
been excavated at all. For that reason, excavation was 
initiated here to reach the floor level, obtaining details 
for dating the structure. About 10 cm. below, was a floor 
of marble plates. Similar plates were found about 20 cm. 
lower in the nave and side aisles of the west part of the 
church. In the damaged parts of the floor, under the 
mortar layer, was a series of regular burials in the north. 
Finds here include accessories like chained necklace and 
earrings as well as metal nails and pins. There were other 
burials, as well, but none revealing any regularity. Nine 
graves in total from the late Byzantine period were 

Res. 3  İmparator I. Ioannes (969-976) sikkesi
Fig. 3  Coin of Emperor John I (969-976)
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metal, seramik, cam, kandil parçaları, sikke ve dağınık 
tesseraeler bulunan materyaller arasındadır. Alan çizimi 
yapıldıktan sonra toprakla kapatıldı. Mezarlarında çizim-
leri tamamlandı ve bir kısmı yarıya kadar dolduruldu. 

4. Büyük Bazilika

Bazilika’da, 1920’lerin başında Robinson ve 1985-1995 
yılları arasında Yalvaç Müzesi Müdürü Dr. Taşlıalan tara-
fından kazı çalışmaları yapılmıştı. Bu çalışmalar sırasın-
da kilisenin kuzeyindeki stoalı avludan ve vaftiz havuzu 
olarak adlandırılan yapıdan çıkarılan toprak hemen yana 
yığılmıştır. Yaklaşık 1.5 m. yüksekliğinde, batıya doğru 
yaklaşık 53 m. devam eden yığının doğu tarafındaki top-
rak kaldırıldığında 10 m. izlenebilen zeminde taş döşe-
me açığa çıkarıldı. Dolgu toprağın kaldırılması sırasında 
2 sikke ve 2 kemik obje, 1 fildişi ve metal parça, ayrıca 
dolgu toprağın doğu tarafında mezar olabileceği düşü-
nülen etrafı taşlarla çevrili bir alan tespit edildi. Doğu 
batı doğrultusunda uzanan dolgu toprağın kaldırılmasın-
dan sonra bu alanın kuzeyindeki kesit düzeltildi. Stoalı 
avlunun çizimi yapılarak buraya ahşap bir stoanın yapıl-
ması için proje hazırlandı.

5. Mozaik Konservasyonu 

Tiyatro yapısının güneybatısında yer alan caddede daha 
önceki yıllarda gerçekleştirilmiş olan müze kazı çalışma-
ları sırasında saptanmış ve deformasyona maruz kalmış 
olan mozaik konservasyonunda tesseraelerin altındaki 
harç tabakası sağlamlaştırılarak, tamamlanabilecek-
konturu takip edilebilen alanları mevcut olan tesseraeler 
ile dolduruldu. Korunmuş olan mozaik parçalarının 
tamamının etrafına bordür çekildi. Geometrik şekiller ve 
hayvan betimlemelerinin bulunduğu mozaiğin çizimi 
yapıldıktan sonra kapatılarak korumaya alındı. Caddenin 
açılmış olan bölümlerindeki döşeme taşları plana ekle-
nerek çizim çalışmaları tamamlandı.

exposed (Fig. 5). These burials do not reveal any align-
ment or orientation. Finds included metal, ceramics, 
glass, lamp fragments, coins and scattered tesserae. After 
recording the area by drawing, it was covered with earth 
again. The graves were also drawn and some were re-
filled half way.

4. Great Basilica

The Great Basilica was excavated by Robinson in the 
early 1920s and then by Dr. Taşlıalan, the museum direc-
tor in 1985-95. During these works, the rubble that had 
been taken out of the courtyard, with stoa and baptismal 
font simply piled aside. It was about 1.5 m. thick and 
53 m. long and extended westward. When this pile was 
removed, stone paving of 10 m. length was exposed in 
its eastern part. Small finds from the removal of this fill 
included two coins, two bone objects, one ivory and one 
metal object and an area enclosed with stones, possibly 
a grave, in the eastern section. The north profile was 
cleaned following removal of the earth around it. 
Drawing of the courtyard with its stoas was completed 
and a project to construct a timber stoa was prepared.

5. Mosaic Conservation

The mosaic, uncovered previously by the Museum work 
in the street to the southwest of the theatre, had been 
left, exposed to the elements, and was beginning to dete-
riorate. Thus, the mortar base under the tesserae was 
reinforced and extant tesserae were used to complete 
some parts of the patterns. Extant patches were enclosed 
with borders. A drawing of the mosaic, decorated with 
geometric compositions and animal figures, was finished 
and the area was covered for protection. Stone paving of 
the exposed parts of the street were drawn, thus com-
pleting the drawing work.

Res. 5  Kuzey Kilisesi’ndeki mezarlar
Fig. 5  Graves in the North Church

Res. 4  Havuz
Fig. 4  Pool
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6. Diğer Çalışmalar

a. Seramik Çalışmaları: 2000 yılından itibaren çeşitli 
dönemlerde müze kazı çalışmaları sonucunda saptanan 
seramik eserler tasnif edilerek, bunlardan yaklaşık 246 
parçanın ölçekli karakalem çizimleri tamamlandı. Aynı 
zamanda çizimlerin taranarak dijital ortama aktarımı 
sağlandı ve dijital ortama aktarımı sağlanmış olan eser-
lerin bilgisayar çizimleri gerçekleştirildi. Bunun dışında 
2004, 2008 ve 2009 yılından ele geçirilen 527 poşet 
seramik buluntusu fotoğraf ve çizim çalışmaları yapıl-
mak üzere SDÜ Arkeoloji Bölümü’ne götürülmüştür. 

b. Nymphaeuma Ait Plastik Eserlerin Çizimi: Önceki 
yıllarda yapılan kazı çalışmalarında açığa çıkarılmış 
olan mermer kaplama levhaları ile plastik eserler yapının 
bir köşesine istiflenerek bırakılmıştır. Tek tek incelenerek 
sınıflandırılan eserler arasında kol, bacak, ayak gövde ve 
baş parçaları tespit edildi. Bu parçaların, İ.S. 2. yy.’a ait 
iki farklı kabartmaya ait olduğu anlaşıldı. Kabartma ve 
diğer mimari parçaların çizimleri yapılarak dijital ortama 
aktarıldı. 

c. Epigrafik Araştırmalar: Epigrafik çalışmalar Yrd. Doç. 
Dr. A. Uzunaslan ve Klasik Filolog G. Şaroğlu tarafından 
üç farklı alanda gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada 
Yalvaç ve civar köylerde bulunan epigrafik belgeler 
fotoğraflanarak kaydedilmiştir. Bu çalışma sonucunda 13 
Latince, 9 eski Yunanca olmak üzere toplam 22 tane 
yazıt tespit edilmiştir. İkinci aşamada Yalvaç Müzesi’ndeki 
epigrafik çalışmalar sürdürülmüştür. Müze bahçesinde 
112 tane yazıt mevcuttur. Bunların 45 tanesi Latince, 67 
tanesi eski Yunanca’dır. Üçüncü aşamada antik kent içe-
risindeki epigrafik belgeler kayıt altına alınmıştır. Kent 
içinde bulunan 65 yazıtın 43’ü Latince, 22’si eski 
Yunancadır. Bu yazıtlardan iki tanesi 13/06/2009 tarihin-
de başlayan Nyphaeum kazı çalışmaları sırasında ortaya 
çıkarılmıştır.

2008 yılında başlayan kazı çalışmaları Pisidia 
Antiokheia’sında İ.S. 12. yy.’dan sonra yerleşimin olma-
dığına yönelik önemli veriler sunmaya başlamıştı. 
Tiyatronun güneyindeki caddede 2008 yılında yapılan 
kazılarda toprağın yaklaşık 20 cm. altında kentin en geç 
evresine ait tuğla bir döşem açığa çıkarılmış, ancak bu 
geç döneme ait fazla veri elde edilememişti. 2009 yılı 
kazı çalışmalarında elde edilen yeni veriler, Antio-
kheia’nın Doğu Roma İmparatoru Manuel Kommenos ile 
Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın ordularının İ.S. 1176 
yılında Myriokephalon’da karşı karşıya geldikleri savaşı 
Selçukluların kazanmasıyla Selçuklu yönetimine geçtiği-
ni ve kentin bu dönemde terk edilerek yeni yerleşimin 
Yalvaç adıyla Antiokheia’nın 1 km. güneybatısına kurul-
muş olduğunu kanıtlamıştır.

6. Other work

a. Pottery Studies: Pottery, identified by the Museum 
since 2000, was classified and about 246 of them were 
drawn to scale. Drawings were scanned and transferred 
to digital format and computer drawings were made. In 
addition, 527 packs of ceramics uncovered in 2004, 
2008 and 2009 were taken to Süleyman Demirel 
University Department of Archaeology for photographic 
and drawing documentation.

b. Drawing of Sculpture from the Nymphaeum: Marble 
veneer panels and sculpture, uncovered in previous 
excavations, were piled in a corner of the structure. Each 
piece was carefully examined and classified. Pieces 
included arms, legs, body and head fragments and were 
thought to belong to two different reliefs from the 2nd 

century A.D. Drawings of the reliefs and architectural 
pieces were made and transferred to digital format.

c. Epigraphic Surveys: Asst. Prof. Dr. A. Uzunaslan and 
epigraphist G. Şaroğlu conducted their surveys in three 
areas. In the first stage, epigraphic materials in Yalvaç and 
nearby villages were photographed – 22 inscriptions in 
total, 13 in Latin and 9 in Greek. In the second stage, 
work continued at the Yalvaç Museum. There are 112 
inscriptions in the garden of the museum, 45 in Latin and 
67 in Greek. In the third stage, epigraphic materials in 
the ancient city were recorded – 65 in total, 43 in Latin 
and 22 in Greek. Two of these inscriptions were uncov-
ered in the excavations of the nymphaeum that had 
started on June 13th.

Excavations initiated at Pisidian Antioch have so far pre-
sented us with important evidence that the site was not 
inhabited as of 12th century A.D. In 2008, digs in the 
street to the south of the theatre, revealed brick flooring 
had been only 20 cm. under the surface by a previous 
phase, but not much data could be collected regarding 
it. New evidence from 2009 digs have proven that 
the settlement passed to into Seljuk hands following 
the Seljuk victory of Kılıç Arslan II over the East 
Roman Emperor, Manuel Komnenos, at the Battle of 
Myriokephalon in 1176. Evidence shows the site was 
abandoned and resettled as Yalvaç only 1 km. southwest 
of Antioch.



86

11 Haziran - 24 Ağustos 2009 tarihleri arasında gerçek-
leştirilen “Rhodiapolis Kazıları ve Çevresi Yüzey 
Araştırmaları” çalışmaları, planlandığı gibi Hamam, 
Tiyatro, Asklepion, Tapınak, Batı Cadde, Dükkânlar, G 
Yapısı ve Kilise olmak üzere sekiz alanda yoğunlaştırıl-
mıştır* (Res. 1). 

Hamam (O. Tıbıkoğlu)

“Castellum Doğu Önü” olarak isimlendirilen alanda 
başlamıştır. Buradaki çalışmaların dışında, castellumun 
kısmen yıkılmış durumdaki doğu duvarı “kuru duvar” 
tekniğiyle örülerek boş olan iç kısmı toprakla doldurul-
muş ve böylece castellum koruma altına alınmıştır. 
1 no.’lu servis mekânı içinde bulunan geç dönem zemi-
nine ait kesitin önüne kuru duvar örülerek sağlamlaştırıl-
mış, palaestra geç dönem mekânlarından daha önceden 

* Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 
verilen kazı izni ve büyük maddi destekleri için; Bakanlık 
Temsilcisi Sayın E. Yiğit’e kurallı, iyi niyetli, olumlu ve yön-
lendirici tavrı ve katılımından dolayı; DÖSİMM’e, sağladığı 
mali kaynaklar ve eksilmeyen destekleri için; Akdeniz Üni-
versitesi Rektörlüğü ve idari ekibindeki arkadaşlarımıza 
kazımıza verdikleri destekleri ve duydukları ilgi için; Kumlu-
ca Belediye Başkanı Sayın Hüsamettin Çetinkaya’ya ve tüm 
ekibine her türlü lojistik, işçi, ayni ve önemli miktardaki 
nakdi yardımları ve desteği, daha da önemlisi bir kazı üyesi 
gibi elini ve gönlünü işimizden eksik etmediği için; Kumluca 
Kaymakamı Salih Işık’a kazımıza gösterdiği yakın ilgi ve 
destek için; İl Kültür Müdürü İ. Acar’a kazıya ve kazı işlik/
depo yapısının gerçekleştirilebilmesinde gösterdiği ilgi ve 
verdiği destek için; Ankara DÖSİMM, Antalya İl Özel İdaresi 
ve Kumluca İlçe Özel İdaresi çalışanlarına mali sorunlarımız-
la yakından ilgilenip işlerimizin yürümesini sağladıkları ve 
Kazıevi-Depo binasının peyzajına sağladıkları destek için; 
Restoratör S. Küçük ve M. Doğan ile ekiplerine mozaik ve 
diğer restorasyon projelerimizi başarıyla yürüttükleri için; ve 
özellikle kazı ekibimizde olağanüstü emek veren öğrenci, 
üye ve tüm işçilere gönülden teşekkür ediyoruz.

The 2009 campaign, “Excavations at Rhodiapolis and 
Surveys in the Environs,” was conducted from June 11th 
through August 24th and focused on eight areas: the 
baths, the theater, the Asklepion, the Temple, the West 
Street, Shops, Building G and Church (Fig. 1)*.

Baths (O. Tıbıkoğlu)

Excavations of the baths began at the east side of the 
castellum. Apart from the work carried out here, the 
partly ruined eastern wall of the castellum was taken 
under protection by dry masonry and earth filling the 
empty area inside. In service room nr. 1, the floor was 
reinforced with dry masonry, and the late period room 
on the palaestra, previously excavated, was cleaned of 
blocks fallen from the west wall. In the working process, 
a structure, comprising two oblong parallel rooms, was 
uncovered. The rear room of this structure rests on the 

* Our sincere thanks are due to the General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums, Ministry of Culture and 
Tourism for the permission, contribution and great financial 
support facilitating a successful campaign; Mr. E. Yiğit, the 
state representative, for his principled, good-willing and 
positive guiding attitude; DÖSİMM for their financial sup-
port; Akdeniz University’s Presidency and administrative staff 
for their attention and support for our excavation; Kumluca 
mayor Mr. Hüsamettin Çetinkaya and his team for all the sup-
port in cash and in kind, manpower and logistics, and above 
all, for his sincere participation; Kumluca kaymakam Mr. 
Salih Işık for his attention and support; Mr. İ. Acar, the direc-
tor of Culture and Tourism of Antalya, for his attention and 
support for the construction of excavation work area and 
storehouse; Ankara DÖSİMM, Antalya Provincial Special 
Administration, Kumluca İlçe Special Administration and 
their staff for all the support for our financial difficulties and 
for the paysage of the excavation house; restorer S. Küçük, 
M. Doğan and their team for the successful restoration of the 
mosaics and others; and our team members and students 
who do not abstain from working under difficult conditions.

Rhodiapolis Kazıları ve Çevresi Araştırmaları 2009

Excavations at Rhodiapolis and Surveys in  
Its Environs 2009

İsa KIZGUT – Emrah AKALIN – Süleyman BULUT
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kazısı tamamlanan bölümünün batı duvarının doğal 
nedenlerle yıkılmış olan blokları kaldırılarak mekân 
temizlenmiştir. Çalışmaların ardından arka arkaya, birbi-
rine paralel sıralanmış, uzunlamasına iki mekândan 
oluşan bir yapı grubu ortaya çıkarılmıştır. Yapı arkada 
hamam doğu cephe duvarına yaslanmış ve bir ara duvar-
la bölünerek ikiye bölünmüş bir mekân ile onun hemen 
önünde benzer planda inşa edilmiş ikinci bir mekândan 
oluşmaktadır. Duvarlar orta boyutlu moloz taşlardan ve 
harçla örülmüştür. Mekân içinde herhangi bir döşeme 
rastlanmamıştır. 

Tiyatro (B. Özdilek-Tıbıkoğlu – S. Fırıncı) 

Çalışmalara öncelikle sahne binasında başlanmış, porta 
regia (kuzey kapı) açılmış, burada kapıya ait bazı parça-
lar ele geçmiştir. Hyposkenionun ön odalarının tüm 
dolgusu temizlenerek sahne binası çalışmaları tamam-
lanmıştır. Kazısı daha önce tamamlanmış olan orkestra 
çukurunun alt katmanlarını araştırmaya yönelik 6 (altı) 
adet sondaj gerçekleştirilmiştir. Ortalama 0.40-0.60 m. 
arasında değişen derinlikte açılan sondajlarla ana kaya 
ya da toprak katmanına ulaşılmıştır. Yapılan sondajlarda 
Hellenistik ve Roma dönemlerine ait altı adet sikke ele 
geçmiştir. 

Doğu cavea analemma kazıları batı alt noktadan başla-
mıştır. Öncelikle caveanın temelini oluşturan, dış çevre 
duvarının bloklarının bazılarının yıkılması sonucu aşağı-
ya dökülen molozlar temizlenmiştir. Moloz dolgu içeri-
sinden tiyatroya ait mimari bezemeli parçalar, yoğun 
Roma günlük kullanım seramiği, amorf malzeme ve 
seramik hamuru gibi malzemeler gelmiştir. 

Tiyatronun kuzey üst sınırında da kazılara başlanmış, 
burada yarım yuvarlak bir mekân gün yüzüne çıkarılmış-
tır. Mekânın hemen kuzeyinde ise aşağıya doğru inen 

east facade of the baths and is divided into two by a wall. 
The second room is built in front of it. The walls are built 
with medium size rubble and mortar. No floor pavement 
was found.

Theater (B. Özdilek-Tıbıkoğlu – S. Fırıncı)

Work started inside the stage building and the porta 
regea (north gate) was exposed where some pieces 
belonging to the gate were found. The fill inside the fore-
rooms of the hyposcenium was removed, completing 
work at the stage building. Six soundings were dug in the 
previously excavated orchestra, in order to investigate 
the strata underneath. The soundings were dug at about 
0.40 m. to 0.60 m. in depth, reaching the bedrock or 
virgin soil. A total of six coins from the Hellenistic and 
Roman periods were uncovered. 

Excavations at the analemma of the east cavea started at 
the western end. First, rubble from fallen blocks from the 
outer encircling wall forming the foundation of the 
cavea, was cleaned. The rubble contained some archi-
tectural pieces with decorations from the theater, a sub-
stantial number of daily-use ware of the Roman period, 
amorphous materials and ceramic paste.

Excavations were initiated by the northern top edge of 
the theater and a semicircular room was exposed. To the 
north of the room, there are stairs leading down. Both 
the room and the stairs are clearly of later periods and by 
continuing further down, the quantities of ceramics, 
amorphous or otherwise, and nails increased.

As the rubble was removed from the east end of the 
analemma wall, it was seen that some rooms were 
formed to incorporate the analemma itself. One room 
extends from the analemma to stairs of the late Byzantine 
period. The room was exposed when rubble was removed 

Res. 1  Çalışma alanları
Fig. 1  Work areas

Res. 2  Asklepeion girişi
Fig. 2  Entrance to the Asklepion
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basamaklar bulunmuştur. Bu mekânın ve basamakların 
geç dönem yapılaşması olduğu kesindir. Aşağıya doğru 
inildikçe amorf seramik, seramik ve çivi buluntuları 
yoğunluğu artmıştır. 

Analemma duvarının doğu alt sınırında moloz dolgu 
alındıkça analemma duvarının da kullanılarak bazı 
mekânların oluşturulduğu ve kullanıldığı anlaşılmıştır. 
Bunların içerisinde bir mekân hemen analemma duvarı-
nın bitişiğinde başlamakta, geç Bizans Dönemi’nde 
oluşturulan basamakların altına doğru ilerlemektedir. 
2.20 m. toprak dolgu alındıktan sonra gün yüzüne çıkan 
mekânın zemininde çok sayıda buluntu ele geçmiştir. 
Bunlar içerisinde bronz oinokhoe, hayvan protomlu kan-
diller, pişmiş toprak içki kapları, büyük boy saklama 
kapları ve çeşitli dönemlere ait sikkeler bulunmaktadır. 
Üst kottaki basamaklar nedeniyle ancak bir bölümü 
kazılabilen mekânda çok sayıda malzeme bulunması 
buranın büyük bir mutfak olduğunu göstermekte, belki 
de bir popina (lokantanın mutfağı) olabileceğini düşün-
dürmektedir. Mekânda ele geçen buluntular, ilk incele-
melere göre İ.S. 3. yy.’a tarihlenmektedir. 

Asklepeion (E. Akalın – F. Karakuza) 

Kent merkezinin güneybatı bölümünü kaplayan ve 
Sebasteion yapısına bitişik olan büyük yapı kompleksi-
nin yak. % 85’inde kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Alt 
yapısını sarnıçların oluşturduğu geniş avludan geçişin 
kuzey yöndeki stoadan, üç kapılı bir girişten sağlandığı 
günyüzüne çıkmıştır (Res. 2). Giriş geniş bir koridor 
görünümündeki alana açılır. Doğu ve batıda bulunan 
odaların trafiği bu alandan sağlanır. Avlunun doğu ve 
batı yönlerinde karşılıklı altı mekân bulunmaktadır. Bu 
mekânların içlerindeki moloz dolgular tamamen alınmış 
ve tamamında zemine ulaşılmıştır. Bütün mekânların 
duvarlarında görülen devşirme malzeme, zeminden 
gelen seramik ve sikke gibi buluntular birden fazla ona-
rım ve kullanım olduğunu gösteren verilerdir. Orijinal 
yapımında Asklepion hasta sağaltım odaları olarak tasar-
lanan mekânlar daha sonra konut ve farklı amaçlar için 
kullanılmış olmalıdır. Çünkü buluntuların çoğunluğu 
orijinal zeminin üst kotlarından gelmiştir ve bunlar mut-
fak gereçleri ile kullanım kaplarıdır. Orijinal zemin 
buluntuları ise Asklepion ile çağdaş İ.S. 2. yy. sikkeleri, 
tıbbi alet parçaları ve aynı döneme tarihlenebilen sera-
mik parçaları olmuştur. 

Kütüphane (S. Bulut – E. Akalın – H. İnaç) 

Asklepeion’un batı yönündeki üç mekândan başka en 
güney kenarda, yuvarlak formlu yapının tam batısında 
duran, mimari formu ve heykel altlığı ile kütüphane 

at a depth of 2.20 m. and many small finds were found 
on its floor, including bronze oinochoe, terracotta drink-
ing vessels, lamps with animal protomes, large storage 
jars and coins from various periods. The room could be 
exposed only partially due to the stairs at a higher level, 
but the objects found in it suggest that this might be 
popina (kitchen), and probably of a mass-hall. The finds 
point to a date in the 3rd century A.D.

Asklepion (E. Akalın – F. Karakuza)

The building, covering the southwest end of the town 
center and adjoining the sebasteion, has been 85% 
excavated. The wide courtyard resting on an infrastruc-
ture of cisterns is accessed via a triple portal from the 
stoa on the north (Fig. 2). The portal leads into the court-
yard which resembles a wide corridor and facilitates 
circulation to rooms on the east and west. There are six 
rooms on the east and west sides of the courtyard. All 
were completely cleaned of rubble and the floors 
exposed. The large amounts of reused materials in the 
walls, as well as ceramics and coins found on the floor, 
indicate multiple repairs and phases. The rooms, origi-
nally designed for therapy, served as houses and other 
purposes in later periods. This is evidenced by most of 
the finds from levels above the floor being mainly wares 
for the kitchen and daily use. Finds from the original floor 
level include coins of the 2nd century, i.e. contemporane-
ously with the Asklepion, and fragments of medical 
utensils and potsherds of the same period.

Library (S. Bulut – E. Akalın – H. İnanç)

The single-room building to the west of the round build-
ing at the south end of the Asklepion, was thought to be 
a library with regard to its architecture. A statue base 
with an inscription uncovered in 2007 confirmed its 
identification as a library. As the only example of its kind 
in Lycia, this construction was, according to the inscrip-
tion, a “medical library” and it was designed, together 
with the Asklepion, by Heraclites, who had written 60 
volumes in total. The room measures 6.95x5.03 m. and 
the statue base, comprising four rows of blocks with 
profile extending along the entire length of the west wall, 
was blasted with dynamite which also caused extreme 
damage to the south and west walls. The blocks thrown 
out of the building were identified and carried back 
inside using a crane, then they were placed into their 
original positions (Fig. 3). The north and south walls of 
the library were divided symmetrically into three niches 
(Fig. 4). The niches are coated with a plaster layer of 
0.05 m. thickness and an extant small piece shows that 
the niches were faced with thin marble panels.
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olduğunu düşündüğümüz tek odalı yapının işlevi 2007 
yılında bulduğumuz yazıt ile kuşku bırakmayacak şekil-
de kütüphane olarak belirlenmiştir. Likya Bölgesi’nde 
şimdilik tek örnek olan yapı yine yazıta göre toplamda 
60 cilt kitap yazan Herakleitos tarafından Asklepion ile 
birlikte “tıp kütüphanesi” olarak tasarlanmıştır. 6.95x 
5.03 m. ölçülerindeki mekânın batı iç duvarını genişliği-
ne kaplayan ve üstten alta düzgün işlenmiş, profilli dört 
blok sırasından oluşan heykel altlığının dinamitle patla-
tıldığı, bu esnada güney ve batı duvarının aşırı tahrip 
olduğu gözlemlenmiştir. Yapı dışına atılmış bloklar bulu-
narak vinç yardımıyla içeri alınmış, önce restitüsyonu 
yapılmış daha sonra da tekrar orijinal yerine yerleştiril-
miştir (Res. 3). Kütüphanenin güney ve kuzey duvarları 
karşılıklı simetrik şekilde üçer nişe bölünmüştür (Res. 4). 
Yaklaşık 0.05 m. kalınlığında bir harçla kaplanmış olan 
nişlerin, ele geçen korunmuş küçük bir parçaya dayana-
rak ince mermer levhalarla kaplandığı tespit edilmiştir. 

Asklepios ve Hygeia Tapınağı  
(S. Bulut – M. Erdoğan – A. Tunç) 

Yazıtlara göre Herakleitos tarafından sağlık tanrıları 
Asklepios ve Hygeia’ya adandığı belirlenen yapı doğu ve 
alt kotta bulunan hamamdan gelen ana caddede inşa 
edilmiştir. Cadde burada kuzeye döndürülerek köşe 
oluşturulmuş ve tekrar batıya kıvrılarak ana kapıya yön-
lendirilmiştir. Tapınağın cephesi doğuya bakmaktadır. 
İşlemeli bloklarla oluşturulmuş pronaostan başlayan 7 
basamakla kapıya ulaşılır. Tapınak yine kaçak kazılar 
sonucu aşırı tahrip edilmiş durumda idi. Kentin diğer 
yapılarında olduğu gibi küçük moloz taşlarla ve harçla 
örülmüş olan duvarlar kısmen korunmuş, cephe ise par-
çalanmış, söve blokları dışında tamamen yıkılmıştır. Batı 
duvar, kütüphanede olduğu gibi düzgün ve profilli blok-
larla heykel kaidesi olarak düzenlenmiştir. Yerinden 

Temple to Asklepios and Hygeia 
(S. Bulut – M. Erdoğan – A. Tunç)

The temple dedicated to Asklepios and Hygeia by 
Herakleitos, according to inscriptions, was built on the 
main street which extended from the baths at a lower 
level on the east. The street turns north, forming a corner, 
then turns again to the west, towards the main gate. The 
temple facade faces east. Seven steps leading to the gate, 
and starting from the pronaos, are built with decorated 
blocks. The building was badly damaged by illegal exca-
vations. Its partially preserved walls were built with small 
rubble and mortar, as were other buildings of the settle-
ment, but the facade is entirely in ruins, except the bro-
ken door jambs. The west wall is arranged as a statue 
base, with blocks on profile as at the library. Blocks scat-
tered around were put in their original places after resti-
tution work (Fig. 5). On the top of the base are two 
superficial pieces of stonework, a circular one at the 
south end, and a rectangular one on the north. The cir-
cular block is thought to be the place for a dressed 
female figure, while the rectangular place is thought to 
be for a male figure. Excavation was completed when the 
statue bases were put in place. Damage in the walls 
was repaired with lime mortar and the structure was 
reinforced.

Stoa (E. Akalın – E. Yeşilyurt – F. Karakuza)

The stoa, adjoining the north wall of the Asklepion com-
plex, was cleaned of debris from the temple up to the 
Sebasteion (Fig. 6). The stoa, which was likely roofed 
over, extends parallel to the street. Due to the topogra-
phy ascending westward, access to the Asklepion from 
the east side was through an arched doorway rising on a 
podium. It was reached with three steps. Blocks 

Res. 3  Kütüphane, heykel altlığı
Fig. 3  Library, statue base

Res. 4  Kütüphane, nişler
Fig. 4  Library, niches
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sökülmüş ve etrafa yayılmış bloklar önce restitüsyonu 
yapılarak tekrar orijinal yerine yerleştirilmiştir (Res. 5). 
Heykel kaidesinin üst bölümünde güney yönde yuvar-
lak, kuzey tarafında ise dörtgen formlu fazla derin olma-
yan bir taş işçiliği görülmektedir. Giysi düzenlemesi 
nedeniyle yuvarlak formun kadın, diğerinin ise erkek 
heykeline ait olacağı düşünülmektedir. Bu yapının kazısı 
tamamlanarak, heykel kaidesi yerine yerleştirilmiş, 
duvarlardaki tahribat kireç harcı ile giderilmiş ve yapı 
sağlamlaştırılmıştır. 

Stoa (E. Akalın – E. Yeşilyurt – F. Karakuza) 

Asklepeion’un kuzey duvarına bitişik olan stoa, tapınak-
tan Sebasteion sınırına dek yoğun moloz dolgudan arın-
dırılmıştır (Res. 6). Caddeye paralel uzanan ve üstünün 
örtülü olduğu anlaşılan stoanın, doğudan batıya yükse-
len topografya nedeniyle asklepionun girişlerine doğu 
yönden ulaşmak isteyenler üç basamaklı bir podyuma 
kemerli bir girişle geçmekteydi. Ele geçen bloklar cadde 
kazısı henüz tamamlanmadığından bu mimariyi tümle-
mek için henüz yeterli sayıda değildir. 

Akropol Kilisesi  
(E. Akyürek – A. Tiryaki – Ö. Çömezoğlu) 

İki sezondur devam eden kilise kazılarına bu sezon nef-
lerin kazısı ile devam edilmiştir. Kuzey nefte başlanan 
kazı ile zeminin tamamen mozaik kaplı olduğu anlaşıl-
mıştır. Kuzeydeki duvarın yıkıntısından içerisinden 
mimari plastik parçalar ve çok sayıda freskolu duvar 
parçası çıkarılmıştır. Açmanın içindeki in situ sütun 
numaralandırılarak boş bir alana taşınmış, kazı sırasında 
bulunan freskolu duvar parçaları belgelenmiştir. Bu 
açmanın buluntuları arasında az miktarda seramik par-
çaları, çok sayıda fresko parçası, alt kotlarda çiviler ele 

uncovered so far are not sufficient to complete this struc-
ture because the excavation of the street is not finished.

Acropolis Church  
(E. Akyürek – A. Tiryaki – Ö. Çömezoğlu)

Excavation of the church has been going on for two sea-
sons and continues with the work on the aisles. The 
north aisle was determined to have been paved with 
mosaics. Fragments of architectural sculpture, as well as 
wall plaster fragments with traces of fresco, were uncov-
ered from the debris of the north wall. The in situ column 
in the trench was removed, as well as the plaster frag-
ments with fresco, and all were documented. Among the 
finds from this trench are a few potsherds, numerous 
fresco fragments and nails from the lower levels. 
Architectural sculpture pieces included architrave frag-
ments, columns separating the aisles, balusters and bal-
ustrade panel fragments. The well preserved mosaic 
pavement of the north aisle contains geometric composi-
tion with drinking vessels and double-axes in the corners.

South Building (G)  
(M. Kunze – S.G. Bruer – E. Tokgöz)

The work in this building of a dubious function, included 
excavation of a room in the southwest corner and anoth-
er in the east corner. This was done to clarify its connec-
tion with a building on the west.

The southwest room was excavated down to the -3.50 m. 
level, but the floor was not reached. It is thought this 
room was originally two-storied and, after having lost its 
function in the later periods, it served as a waste dump 
for a nearby workshop. The fill, debris rubble and ashlars 
from the wall contain a high quantity of potsherds. The 
potsherds contained amorphous pieces as well as 

Res. 5  Tapınak girişi
Fig. 5  Entrance to the temple

Res. 6  Portik, kazı sonrası
Fig. 6  Stoa after excavation
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geçmiştir. Mimari plastik parçalar arasında arkhitrav par-
çaları, nef ayrımlarında kullanılan sütun, paye, levha 
parçaları gibi örnekler görülmektedir. Kuzey nefin zemi-
ni geometrik bezemeli mozaikle döşelidir. Çok iyi 
korunmuş durumdadır. Geometrik bezekler yanı sıra 
bazı içecek kapları betimlenmiş, köşelere çift ağızlı balta 
bezemesi de yerleştirilmiştir. 

Güney Yapı (G) (M. Kunze – S. G. Bruer – E. Tokgöz) 

Yapıyı tanımlayacak herhangi bir bulguya ulaşılamadığı 
için bu adla anılan alanda 2009 kazıları, güneybatı 
köşesindeki bir mekânın açılması, batı kenarında bulu-
nan farklı bir yapının G yapısıyla ilişkisinin anlaşılması 
için doğu köşesinde bulunan bir alanın kazılması şeklin-
de gerçekleşmiştir.

Mekânın, orijinal üst zemininden 3.5 m. derinliğine inil-
mesine karşın henüz zemine ulaşılamamıştır. Bu da ori-
jinal yapımında iki katlı olduğu ve geç dönemde işlevini 
yitirerek hemen yakınında bulunan bir atölyenin atık yeri 
olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Mekânın içeri-
sindeki dolguda duvar örgüsünde kullanılan moloz taş-
lar, daha çok köşe ve kenarlarda bulunan bloklar ile çok 
bol miktarda seramik kırıkları gün yüzüne çıkarılmıştır. 
Seramik kırıkları içerisinde amorf malzeme ile iyi frın-
lanmamış örneklerin bulunması çok yakın bir yerde 
seramik atölyesi olabileceğini düşündürmektedir. 
Buluntular arasında güveç ve/veya tava altlığı olarak 
adlandırılan bazı parçalarda yazıt tespit edilmiş ve bu 
yazıtlarda “Nikos Trato” adı belirlenmiştir. Ön araştırma-
lara göre üretim yeri sahibinin ya da bir ustanın adı 
olmalıdır. 

Dükkânlar/İşlikler (E. Akalın – A. Demirelli) 

Tapınağın hizasında ve kuzeye doğru yükselen kotta üç 
mekân birbirine bitişik olarak inşa edilmiştir. Tamamen 
dolgu altındaki bu üç mekândan güneyde kalan ikisi 
anakaya ya da orijinal zemine ulaşılıncaya dek açılmış-
tır. İlk mekânın orijinal zeminine ulaşılmış ve güneyin-
den geçen caddeye açıldığı görülmüştür (Res. 7). 
Duvarlarında ikinci kullanıma ilişkin blokların olması 
birden fazla onarım ve kullanım gördüğünü kanıtlamak-
tadır. Ortada kalan ikinci mekân ise zemin altındaki ana 
kayaya dek kazılmıştır. İçeriden çıkan blokların tahribatı 
nedeniyle orijinal zeminin korunmadığı anlaşılmıştır. 
Orientalizan Dönem’e tarihlenen seramik parçaları ve 
Arkaik Dönem’e tarihlenen iki küçük terrakotta insan 
başı dikkat çeken buluntular arasındadır. Kuzeydeki 
üçüncü mekân ise henüz orijinal zemine dek açılma-
mıştır, fakat birden fazla kez kullanıldığı gözlemlenmiş-
tir. Yüksekliği tam belirlenemeyen mekânın orijinal 

unfired pieces, suggesting there was a pottery workshop 
somewhere near. Some pieces, belonging to cooking 
pots and pans, had inscriptions reading “Nikos Trato”, 
who must have been either the owner of the workshop 
or a master potter working there.

Shops/Work-areas (E. Akalın – A. Demirelli)

There are three adjoining rooms at a higher level to the 
north of the temple. The southern two rooms were 
entirely exposed down to the bedrock or floor. The origi-
nal floor of the first rooms was reached and it was seen 
to open into a street on its south side (Fig. 7). As the 
walls contain reused blocks, it can be concluded the 
building was repaired several times and had different 
functions through different periods. The second room, 
which is the middle one of the three, was excavated 
down to the bedrock and it was apparent the original 
floor was not preserved due to damage by falling mason-
ry. Among the finds from this room were potsherds from 
the Orientalizing period and two small terracotta human 
heads of the Archaic period, both of which are worth 
noting. Although the third room has not been fully 
exposed, it was thought to have had multiple phases. Its 
original height could not be determined. Remains of four 
pithoi were uncovered placed side by side in the floor. 
The pithos, closest to the doorway, contained a large 
amount of carbonized figs. In view of the fact that the 
first room contained many coins, it is possible these 
rooms had a commercial function like a shop.

Surveys in the Environs (İ. Kızgut – E. Akalın)

“Surveys in the Environs of Rhodiapolis” have been peri-
odically conducted and in this 2009 campaign, a very 
large area was covered to determine the limits of the 

Res. 7  Dükkanlar, genel
Fig. 7  General view of the shops
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zemininde birbirine bitişik dört pithos kalıntısı günyüzü-
ne çıkarılmıştır. Bu pithosların girişe en yakın olanında 
çok sayıda kömürleşmiş incir bulunması; bir önceki 
mekânda çok sayıda sikke ele geçmesi bu mekânların 
dükkân işlevli olduğuna işaret etmektedir. 

Çevre Araştırmaları (İ. Kızgut – E. Akalın) 

Periyodik olarak gerçekleştirilen “Rhodiapolis Çevresi 
Yüzey Araştırmaları” kentin sınırlarını belirlemek ama-
cıyla geniş bir alanda gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. B. 
İplikçioğlu ve ekibi aynı zamanda bölgenin epigrafik 
yüzey araştırmalarını da gerçekleştirmektedir. 

Yayla Yerleşimi: Yaklaşık 1100 m. rakımlı Kumluca İlçesi 
Karagöl Yaylası’na bağlı bir alanda köylülerden alınan 
bilgiler yardımıyla antik kalıntılar tespit edilmiş ve ince-
lenmiştir. Tahribatın yoğun olduğu yerleşimde bir şapel, 
geniş bir alana yayılmış bir Nekropol (Res. 8) ve tanım-
lanamayan birçok yapı kalıntısı tespit edilmiştir. Şapel 
ana kayanın düzleştirilmesi ve yer yer teraslanmasıyla ile 
oluşturulan bir alana irili ufaklı blok ve molozlarla örül-
müş duvarlardan oluşur. Doğu-batı yönlüdür ve giriş 
kuzeybatıdandır. Yapıya ait birçok blok çevrede dağınık 
olarak bulunmaktadır. Bir yaylacının evinde ambon 
parapetine ait bir parça kayıt edilmiştir. Yerel kayrak taş-
larının üstüste konmasıyla oluşturulmuş mezarların yön 
kaygısı ve form karakteristiği olmadığı anlaşılmıştır. İrili 
ufaklı tipleri mevcuttur. Nekropolün güneybatı köşesin-
de diğerlerinden farklı bir düzenleme ile “U” form oluş-
turulmuştur. Mezarlardan birinin batıya bakan cephesin-
de geniş “V” formunda bir niş bulunmaktadır. Küçük 
boyutlardaki niş, sunu ya da aydınlatma gereçlerinin 
konması için yapılmış olmalıdır. Kaçak kazıcıların tahrip 
ettiği ve açtığı bir örneğin içerisinde herhangi bir bulun-
tuya rastlanmamıştır. 

Apollon Kutsal Alanı: Kumluca-Altınyaka yolundan 
kuzeye ilerlerken 18 km. sonra yol Karagöl Yaylası’na 
kavşak yapmaktadır. Bu kavşaktan yaya olarak batıya 
yaklaşık 20 dakika yürünerek önce derin olmayan bir 
vadi aşılır, daha sonra fazla yüksek olmayan bir tepeye 
tırmanılır. Buradaki tepede tespit edilen kalıntılar tahrip 
olmuş ve edilmiş durumdadır. Görüntü, yerleşimin 
kaçak kazıcıların uğrak yeri olduğunu anlatmaktadır. 
Çevresi vadiyle çevrili tepe, yakın konumlardaki yerle-
şimleri görebilecek ve ayrıca işaretleşmeye de çok uygun 
konumdadır. Doğuda Pygela, kuzeyde Kitanaura, batıda 
İdebessos, Akalissos, Kormos ve Madamissos, güneyde 
ise Rhodiapolis bakışımlı bu tepede olasılıkla bir 
gözetleme-haberleşme kulesi bulunmakta idi. Tarihsel 
süreç içerisinde bazı kentlerin birlik oldukları düşünül-
düğünde bu tepenin haberleşme açısından önemi daha 

settlement. Prof. Dr. B. İplikçioğlu and his team, the epig-
raphy members of the excavation, continued their epi-
graphic surveys in the region as well.

Settlement on the Pastures: Based on information from 
villagers, remains of a settlement were identified at 
Karagöl Yaylası in Kumluca, at an altitude of 1100 m. 
Almost destroyed, the settlement contained a chapel, a 
necropolis stretching over a wide area and many uniden-
tified buildings. The chapel was built with blocks and 
rubble of various sizes. It was built on a site leveled from 
the bedrock and terraced at places. It extends in the east-
west direction and was accessed from the northwest. 
Numerous blocks belonging to the chapel are scattered 
about. A fragment of the ambo parapet in a pasture 
house was recorded. The necropolis covers a large area 
(Fig. 8). It was noted that the graves were formed by 
placing local slates on top of each other without any 
concern for direction or form. Graves are of various 
sizes. In the southwest corner of the necropolis is a 
U-shaped arrangement. One tomb has a wide V-shaped 
niche on its west façade. This small niche might have 
served for holding lighting devices or a votive offering. 
The tomb was destroyed by treasure hunters and did not 
contain any objects.

Apollon Sanctuary: At the 18th km. of the Kumluca-
Altınyaka road is a branch leading to Karagöl Yaylası. A 
walk of 20 minutes on foot westward from this junction 
takes one across a shallow valley and a low hill. The 
remains on top of this low hill are damaged to a great 
extent by treasure hunters. This hill, surrounded with a 
valley, overlooks nearby settlements and could have 
been used for signaling. The hill sees Pygela on the east, 
Kitanaura on the north, Idebessos, Akalissos, Kormos 
and Madamissos on the west and Rhodiapolis on the 
south; thus, it might have housed a watchtower or a 

Res. 8  Nekropol alanı
Fig. 8  Necropolis area
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communication tower. Taking into account the fact that 
some settlements established leagues in history, the 
importance of this hill comes to the fore. The large size 
and bossed work of the blocks suggest a date in the 
Hellenistic period. One level down from the tower, are 
heaps of blocks containing inscriptions. Three steps rise 
westward. One find was an inscribed house altar. The 
İplikçioğlu team has tentatively reported that the inscrip-
tions contain mainly votives to Apollon and wishes. It is 
clear that this was a sanctuary dedicated to Apollon but 
which town it belonged to is not known yet.

iyi kavranmaktadır. Yapı bloklarının iriliği ve bosajlı 
olması Hellenistik Dönem özelliği gibi görünmektedir. 
Kulenin bulunduğu bu tepeden bir kot aşağıda ise blok 
yığıntılarına rastlanmış, yapılan inceleme ile birçok yazıt 
ve aşağıdan yukarıya (doğudan batıya) doğru üç basa-
mak tespit edilmiştir. Bir adet yazıtlı ev sunağı bu bloklar 
arasındadır. Prof. Dr. İplikçioğlu ekibi tarafından yapılan 
ön çalışmalara göre yazıtların birçoğunda Apollon’a 
adaklar ve birtakım dileklerin yazıldığı deşifre edilmiştir. 
Bu alanın Apollon kutsal alanı olduğu tartışmasızdır 
fakat Rhodiapolis kuzey sınırına çok yakın bir yerde olsa 
da hangi kentin hinterlandı içerisinde bulunduğu henüz 
kesin olarak tespit edilememiştir. 
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1947 yılında, İstanbul Üniversitesi adına A. M. Mansel 
Side antik kentinde ilk arkeolojik kazılara başlamıştır. 
1966 yılına kadar Mansel önderliğinde yapılan çalışma-
lara, devam eden yıllarda J. İnan başkanlık etmiştir. 
Uzun bir aranın ardından 1983-2008 yılları arasında Ü. 
İzmirligil tarafından salt tiyatro ve çevresinde sürdürülen 
çalışmalar, 2009 yılından itibaren kendisinin de desteği 
ve gerekli kurumların olurları ile Anadolu Üniversitesi 
adına başkanlığımızda yürütülmektedir*. 

Üstlendiğimiz bu görev çerçevesinde, yeni alanlara 
yönelmeden, daha önce açığa çıkarılan yapıların araştır-
malarına ve mimari koruma projelerine öncelik vermek, 
harita, çevre düzenleme, malzeme karakterizasyonu ve 
tarihlendirme çalışmaları ile alan yönetimi gibi disiplin-
ler arası çalışmayı gerektiren başlıklar en temel ilkeleri-
miz arasında yer almaktadır. 

I. Kazı ve Araştırma Çalışmaları  
(F. Soykal Alanyalı - H. Sabri Alanyalı - D. Şen) (Res. 1)
Orkestra (Res. 2)

Orkestra içindeki tabakalanmayı ve öncü ve mevcut yapı 
evrelerini tespit etmek amacı ile skene ana giriş kapısı 
ekseninde, caveanın doğusundaki kanalın kuzeyinde bir 
sondaj (Sond. 1/09) açılmıştır. Ancak, bu sondajdan ele 
geçen sınırlı sayıdaki arkeolojik malzeme bu alanın 
tarihsel süreç içindeki yerini tespit etmek için yeterli 
arkeolojik malzeme sunmamıştır. Orkestranın Antik 
Çağ’da, içinde çok az sayıdaki taşçık dışında oldukça 
steril bir toprakla doldurulduğu tespit edilmiştir. Bu 
dolgunun hangi tarihte yapıldığını belirlemek amacıyla 

* Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne, Anadolu Üniversitesi’ne, Antalya İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Manavgat Kaymakamlığı’na, 
Side Belediye Başkanı A. Kadir Uçar’a ve tüm Belediye çalı-
şanlarına, Side Müze Müdürü G. Kozdere başta olamak 
üzere tüm Side Müzesi personeline, Bakanlık Temsilcimiz Y. 
Ünlü’ye ve kazı çalışmalarında büyük bir özveri ile çalışan 
ekibimize teşekkür etmeyi bir borç biliriz.

The first archaeological excavations were started at Side 
by A. M. Mansel on behalf of Istanbul University in 1947. 
In 1966, the work was taken over by J. İnan. After a long 
pause, Ü. İzmirligil concentrated only on the theatre and 
its environs from 1983 to 2008. As of 2009, with his sup-
port and approval of the institutions concerned, the 
work has been taken over by the author on behalf of 
Anadolu University*.

Within the frame of our duty, before initiating work in 
new areas, we decided to give priority to the study of the 
formerly excavated buildings, and the architectural con-
servation projects, as well as mapping, landscaping, 
material characterization and work dating that required 
interdisciplinary work among our top principles.

I. Excavation and Research Work  
(F. Soykal Alanyalı - H. S. Alanyalı - D. Şen) (Fig. 1)
Orchestra (Fig. 2)

A sounding was dug (Sond. 1/09) to the north of the 
canal, on the east of the cavea, on the axis of the main 
doorway of the skene, to determine the identity, the 
stratification and the preceding and construction phases 
of the extant building. However, a limited amount of 
archaeological finds from area did not help to place this 
in its historical context. It was seen the orchestra was 
filled in antiquity with quite sterile earth, and it con-
tained very little few grit. Samples of this earth was taken 
for optical luminescence test for dating. 

* We would like to express our thanks to the General Directo-
rate of Cultural Heritage and Museums, Ministry of Culture 
and Tourism, Anadolu University, Antalya Directorate of Cul-
ture and Tourism, Manavgat kaymakamlık, Mr. A. Kadir Uçar, 
the mayor of Side and his staff, G. Kozdere, the director of 
Side Museum, and all his staff and the state representative Y. 
Ünlü as well as our hardworking team members.

Side Tiyatrosu ve Çevresi 2009 Yılı Çalışmaları

Work at and around Side Theatre in 2009
Hüseyin Sabri ALANYALI
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optik limünesans yöntemleri ile tarihlendirilmek üzere 
az miktarda toprak numune alınarak incelenmeye 
başlamıştır. 

Galeriler ve Çevresi (Res. 3-4)

Bugün, büyük oranda boşaltılarak kazıları tamamlanmış 
dükkanların kullanım evreleri ile yapının temel kons-
trüksiyonu hakkındaki bilgilerimiz yok denecek kadar 
azdır. Bu amaçla, daha önce yaklaşık taban seviyelerine 
kadar açılarak temizlenmiş bu dükkanlardan birinin 
içinde sondaj çalışmaları yapılmıştır. Planda M olarak 
işaretlenen alanın hemen arkasında bulunan bir başka 
ifade ile tiyatronun güney cephesindeki merdivenli giri-
şin hemen doğusundaki ilk dükkanın içinde toplam 4 
sondaj (Sd. Th. 09; Sond. 2a-b, 2f-g/09) açılmıştır. 

Sond. 2b/09, açılan en derin sondaj olması ile tiyatronun 
temel konstrüksiyonuna ışık tutan en önemli sondajımız-
dır. Sond. 2b/09 da çalışmalara 13.08 m. seviyesinde 
başlanmış ve kuzey batı köşesinde bol kireç katkılı için-
de yanmış cam cürufları olan bir alan tespit edilmiştir. 
Daha sonra Sond. 2g/09’da yapılan çalışmalar ile bu 
alanda bir kireç ocağının var olduğu görülmüştür. 
Yaklaşık 12.60 m. seviyesine kadar İ.S. 5. yy.’a ait sera-
mikler ele geçse de bu seviyeden başlayan ve neredeyse 
sondajın en derin noktasına kadar takip edilebilen geç 
3. yy.-erken 4. yy.’a tarihlenen bir dolguya rastlanmıştır. 
Benzer bir tabakalanma, bu dükkan içindeki diğer son-
dajlarda da takip edilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar 
sırasında tiyatronun temel konstrüksiyonuna dair çok 
önemli bilgilere ulaşılmıştır. Bu verilerin, 2010 yılında 
diğer dükkanların içinde yapılacak sondajların sonuçları 
ile karşılaştırılması büyük önem taşımaktadır. 

Galleries and Environs (Figs. 3-4)

Not much is known about the phases of use and the 
foundation construction of the shops mostly cleaned of 
filling. For this purpose, a sounding was dug in one of the 
shops which were excavated almost down to the floor 
level. Four soundings were dug in the first shop to the 
east of the stepped entranceway on the south façade of 
the theatre, or in other words, the shop right behind the 
area marked M in the plan (Sd. Th. 09; Sond. 2a-b, 
2f-g/09).

Our deepest sounding (Sond. 2b/09,) shed the greatest 
light onto the foundation construction of the theatre. 
Work at Sond. 2b/09 started at the 13.08 m. level and in 
the northwest corner, an area with high lime content was 
identified as containing burnt glass slag. Work at Sond. 
2g/09 showed there was a lime kiln in this area. 
Potsherds of the 5th century were uncovered almost 
down to 12.60 m. level; then the level, down to the 
completion of the sounding, was a fill of the late 3rd- 
early 4th century. Similar stratification was observed in 
other soundings of the same shop. Work in this area gave 
important information about the foundation construction 
of the theatre. It is important these results be compared 
with those to be retrieved from other shops in 2010.

Front of the Gallery (Fig. 5)

Two soundings were dug to clarify this area (Sond. 
2d/09 and 2e/09). The first sounding (Sond. 2d/09) was 
dug directly in front of the gallery excavated in 2009. 
This was to the west of the conglomerate pier that is east 
of the main entrance. This trench aimed at clarifying the 
stratification between, and under, piers supporting the 

Res. 1  Tiyatro 2009 yılı sondajları 
Fig. 1  Soundings in the theatre, 2009

Res. 2  Orkestra (Sond. 1/09) 
Fig. 2  Orchestra (Sond. 1/09)
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Galerinin Önü (Res. 5)

Bu alana açıklık getirmek amacı ile 2 sondaj açılmıştır 
(Sond. 2d/09 ve 2e/09). İlki (Sond. 2d/09), 2009 yılında 
çalışılan galerinin önünde, ana girişin hemen doğusun-
daki konglomera ayağın batısında yer almaktadır. Bu 
sondaj, yapıyı destekleyen ayaklar arasındaki ve altında-
ki tabakalanmayı tespit etmek, yapının temel konstrüksi-
yonuna açıklık getirmek ve Sond. 2a-2e/09 arasında, 
kuzey-güney doğrultusunda uzun bir kesit oluşturarak 
mimari ile tabakalanmayı bir kesit üzerinde görebilmek 
amacı ile açılmıştır. İkincisi sondajın (Sond. 2e/09) 
güney kenarını, tiyatronun hemen önünde uzanan sütun-
lu caddenin kuzey kenarı oluşturmaktadır. Cadde ile 
tiyatro arasındaki tabakalanmayı görebilmek ve bu ala-
nın kentsel dönüşüm içindeki yerini daha iyi anlayabil-
mek amacı ile açılmıştır. Burada homojen İ.S. 6. yy.’ın 2. 
yarısına tarihlenen bir tabakalanmanın tespit edilmesi 
oldukça ilginçtir. Bu durumda tiyatronun önünde uza-
nan bu sütunlu cadde ile (6. yy.’ın 2. yarısında takın 
kullanımına son verildiğini düşünürsek, bk.: Tak ve çev-
resi) yeni bir güzergah oluşturulduğunu söyleyebiliriz. 

Tak ve Çevresi (Res. 6)

Tiyatronun güneyine bitişik yerleştirilen iki gözlü tak ve 
çevresine dair bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bu amaçla, 
2009 yılı kazı çalışmaları kapsamında, takın hemen 
önünde 2 sondaj açılmıştır. İlki, takın kuzey kenarında, 
geç Antik Dönem’de yapılan devşirme duvarla birleşen 
köşede, bu alandaki düzenlemenin ne zaman yapıldığı-
nı, tak ve çevresindeki tabakalanmayı tespit edebilmek 
amacı ile açılmıştır. Bu küçük sondajda İ.S. 5. yy.’ın ilk 
yarısında başlayan ve 6. yy.’ın 2. yarısı - 7. yy.’ın başına 
kadar devam eden kesintisiz bir tabakalanma tespit 

building, as well as the foundation construction by creat-
ing a continuous long profile up to Sond. 2e/09 thus 
determining a profile of the stratification. The second 
sounding Sond. 2e/09, is bounded on its south by the 
north side of the colonnaded street that extends along 
the front side of the theatre. Its purpose was to determine 
the stratification between the street and the theatre, 
clarifying the role of this area in urban transformation. It 
was very curious that a homogenous stratification of the 
second half of the 6th century A.D. was identified here. 
In this case, it is possible to think of a new route formed 
by the colonnaded street (considering the abandonment 
of the use of the triumphal arch, (see Triumphal Arch and 
Environs).

Triumphal Arch and Environs (Fig. 6)

Information on the two-arched triumphal arch adjoining 
the south side of the theatre and its environs is very lim-
ited. For this purpose, two soundings were dug in front 
of the arch. The first sounding was made by the north 
side of the arch, where it joins the late period wall as it 
makes a corner. It purpose was to determine the date of 
its construction and the stratification. This small sounding 
revealed a continuous stratification from the first half of 
the 5th century to the second half of the 6th century or 
early 7th century. The sounding (Sond. 3b/09) dug at the 
northwest corner of the middle pier of the triumphal arch 
revealed the pier, with profile, rested on dressed blocks 
at the 11.32 m. level while the original ground level of 
the triumphal arch is at about the 11.45 m. level. 
Although the potsherds uncovered below this level indi-
cate (perhaps the end of) 3rd century A.D., it was seen 
that later interventions have disturbed the stratigraphy. A 
second ground level was noted at the 1.83 m. Although 

Res. 3  Dükkan (Sond. 2a/09) 
Fig. 3  Shop (Sond. 2a/09)

Res. 4  Dükkan (Sond. 2b/09) 
Fig. 4  Shop (Sond. 2b/09)
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edilmiştir. Takın orta ayağının kuzey batı köşesinde açı-
lan (Sond. 3b/09) ile takın profilli ayağının 11.32 m. 
seviyesinde tespit edilen düzgün bloklar üzerine yerleş-
tirildiği ve taka ait esas tabanın yaklaşık 11.45 m. seviye-
sinde uzandığı tespit edilmiştir. Bu seviyenin altından 
gelen seramikler İ.S. 3. yy.’a (belki de 3. yy.’ın sonuna) 
işaret etse de bu alanda daha sonra yapılan uygulamalar 
ile stratigrafinin bozulmuş olduğu görülmüştür. 11.83 m. 
seviyesinde ikinci bir zemin tespit edilmiştir. Henüz 
kesin olmamakla birlikte bu zeminin 5. yy.’ın içinde 
yükseltilmiş olduğu düşünülmektedir ve üzerinde tespit 
edilen tabakalanma da bu son zeminin kullanımına 
İ.S. 6. yy.’ın 2. yarısında, en geç 7. yy.’ın başında son 
verildiğine işaret etmektedir. Tak ve çevresinde yapılan 
çalışmalar kapsamında elde edilen veriler Side’nin kent-
sel dönüşümü hakkında çok önemli bilgileri beraberinde 
getirmiştir. Ancak bu sonuçların 2010 yılında yapılması 
planlanan çalışmalar ile desteklenmesi gerekmektedir. 

Dionysos Tapınağı (Res. 7)

Dionysos Tapınağı olarak isimlendirilen ve ilk kez A. M. 
Mansel tarafından açığa çıkarılan yapıda daha sonra 
Ü. İzmirligil ve M. Büyükkolancı tarafından düzenleme 
çalışmaları yapılmıştır. 2009 yılında bilgilerimizi geniş-
letmek amacı ile toplam 5 sondaj açılarak yapının kons-
trüksiyonuna ve tarihçesine ait çok önemli bilgiler edi-
nilmiştir. Bu sondajlarda, 11.44-11.13 (Ta) seviyeleri 
arasında, üst üste yerleştirilmiş, üç sıkıştırılmış zemin 
tespit edilmiştir. Yapının podyum blokları doğrudan bu 
en üstteki “zemin I” üzerine oturmaktadır ve altında da 
yine aynı şekilde yapılmış iki sıkıştırılmış “zemin II ve III” 
yer almaktadır. Çok sert yapılmış ve üst üste yerleştirilmiş 
bu üç zeminin yapının temel konstrüksüyonuna ait oldu-
ğu açıkça görülmektedir. Özellikle en alttaki zeminin 

uncertain at this time, perhaps the ground level was 
raised in the 5th century and the stratification identified 
above it would indicate the final use this ground in the 
second half of the 6th century, or early in the 7th century 
at the latest. Data obtained from the work in this area 
revealed important information about the urban transfor-
mation of Side, however, it will be necessary to support 
these data with the work foreseen in 2010.

Dionysos Temple (Fig. 7)

This monument was first excavated by A. M. Mansel 
and named the Dionysos Temple. Then, Ü. İzmirligil and 
M. Büyükkolancı carried out the arrangement work. In 
2009, five soundings were dug in order to retrieve more 
data about the structure’s construction and history. All 
these soundings revealed three consecutive pressed 
floors between the 11.44-11.33 (Ta) levels. The podium 
blocks of the monument rest on the floor 1 on the top, 
and beneath it are similaly pressed floors II and III 
respectively. It was clear that these three very hard floors 
placed on top of each other belonged to the foundation 
construction. Particularly, the strata under floor III clearly 
indicate the temple was built in the 1st century B.C. 
However, strata identified right on top of these floors, 
point to the fact that the building was levelled and 
refilled in the first half of the 5th century, or at the latest, 
in the mid-5th century, up to this floor level. For this 
alteration, the podium blocks of the temple on the thea-
tre’s side had to be removed. A simple wall and a late 
wall with conglomerate blocks had to be built in their 
place, perhaps pointing to a severe earthquake and res-
torations thereafter. The bottom end “ak” of the north-
west-southeast wall to the south of the temple, is at the 
same level as the floor III. The wall was raised with 

Res. 5  Sond. 2e/09 
Fig. 5  Sond. 2e/09

Res. 6  Tak ve çevresi (Sond. 3a-b/09) 
Fig. 6  Triumphal Arch and environs (Sond. 3a-b/09)
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“zemin III” altındaki katmanlar tapınağın İ.Ö. 1. yy. için-
de inşa edilmiş olduğunu açıkça göstermektedir. Ancak, 
bu zeminlerin hemen üzerinde tespit edilen katmanlar 
İ.S. 5. yy.’ın ilk yarısında en geç 5. yy.’ın ortasında yapı-
nın bu zemine kadar tesviye edilerek yeniden doldurul-
duğuna işaret etmektedir. Bu işlem yapılırken, tapınağın 
tiyatro tarafındaki podyum bloklarının sökülmesi ve bun-
ların yerine basit duvar ve konglomera bloklarla geç bir 
duvarın inşa edilmesi belki de büyük bir deprem ve son-
rasında ki bir onarıma işaret etmektedir. Tapınağın güne-
yinde, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde yerleştirilen 
duvarın alt kenarı “ak” en altta uzanan “zemin III” ile 
aynı seviyededir. Bu duvarın 1.10 m. yüksekliğindeki 
temeli üzerine ise konglomera bloklar yerleştirilerek 
duvar yükseltilmiştir. Bu durumda, kuzeybatı-güneydoğu 
duvarı yapılırken daha önceki tapınak yapısına ait temel 
konstrüksiyonunun bir parçası olan bu sıkıştırılmış 
zeminler bozulmuştur. En geç İ.S. 5. yy.’ın ortalarında 
buraya yerleştirildiği düşünülen, kuzeybatı-güneydoğu 
duvarı ile yapının fiziksel anlamda olduğu kadar fonksi-
yon anlamında da büyük bir değişikliğe uğradığı açıkça 
görülmektedir. 

conglomerate blocks placed on top of its 1.10-meter tall 
foundation. Thus, these pressed floors, that once consti-
tuted the foundation construction of the temple, were 
disturbed when the northwest-southeast wall was built. 
It is clear the construction of this wall in the mid-5th 

century caused not only the physical but also functional 
alterations in this area. 

Pottery Studies (D. Şen; Fig. 8)

Firstly, the classification of potsherds uncovered in 2009 
was completed and each box of potsherds from the 
soundings was noted with upper and bottom limits in 
date. In the upper strata of these soundings, were exten-
sive finds from the late Antiquity – early Byzantine peri-
ods. Finds from all the soundings were mostly dated to 
the 5th-7th centuries and comprise chiefly pots and basins 
of Cypriote red slip wares (Late Roman D). In addition, 
amphora examples of late Antiquity were also uncov-
ered. Among the amphorae, rim, body and handle frag-
ments of the Late Roman Amphora 4 type, produced in 
Gaza, were directly related with the east Mediterranean 
trade and are noteworthy.

Apart from late Antique materials, bowl examples of the 
east sigillata groups of the 1st-3rd century were found. 
Among these are Antioch wares, rim and bottom frag-
ments belonging to wares with thin walls similar to 
Sagalassian production, and bowl fragments of the 
Cypriote sigillata type. The most striking find from this 
period is a terracotta lamp with an Eros figure on its dis-
cus. The earliest pottery finds in 2009 came from the 
deep levels of the soundings at the Dionysos Temple. 
Quite worn out, these finds include a megara bowl, a 

Res. 8  Roma Dönemi’ne ait Eros figürlü kandil ile Hellenistik 
Dönem’e ait kandil 
Fig. 8  Roman period lamp with Eros figure and a Hellenistic  
lamp

Res. 7  Dionysos Tapınağı ve 2009 yılı sondajları (Sond. 1-5/09)
Fig. 7  Soundings in the Dionysos Temple, 2009 (Sond. 1-5/09)
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Seramik Çalışmaları (D. Şen; Res. 8)

Öncelikle, 2009’da açığa çıkarılan seramiklerin sistema-
tik tasnifi ve belgeleme çalışmaları tamamlanmış ve 
sondajlardan gelen her bir kasa için, seramikler ışığında 
alt ve üst tarihleri tespit edilmiştir. Bu sondajların üst 
katmalarında geç Antik - erken Bizans Dönemi’ne ait 
yoğun bir buluntu grubu tespit edilmiştir. Genel olarak 
İ.S. 5.-7. yy.’lar arasına tarihlendirilen söz konusu 
seramik buluntuların büyük bir bölümü çanak ve bassin 
formlarının görüldüğü Kıbrıs kırmızı astarlı seramik (late 
Roman D) grubuna ait olup açılan sondajların tümünde 
tespit edilmiştir. Bu mal grubunun yanı sıra, geç Antik 
döneme tarihlenen amphora örnekleri de ele geçmiştir. 
Bunlar arasında Doğu Akdeniz ticaretiyle doğrudan iliş-
kilendirilen “Gazze” üretimi olarak bilinen geç Roma 
amphoralarından late Roman Amphora 4 tipinde ağız, 
gövde ve kulp parçaları ele geçmiştir. 

Geç Antik Çağ malzemesinin dışında İ.S. 1.- 3. yy.’lar 
arasında görülen doğu sigillata seramik gruplarına ait 
kâse örnekleri tespit edilmiştir. Bunların arasında Antakya 
malları, Sagalassos üretimi benzeri ince cidarlı kâselere 
ait ağız ve dip parçaları ile Kıbrıs sigillataları tipine ait 
kâse parçaları ele geçmiştir. Bu döneme ait en nitelikli 
buluntu discusu üzerinde Eros figürü bulunan bir pişmiş 
toprak kandildir. 2009 yılına ait en erken tarihli seramik 
buluntular Dionysos Tapınağı sondajlarının alt seviyele-
rinden gelmiştir. Oldukça yıpranmış olan bu buluntular 
İ.Ö. 3.-1. yy.’lar arasında görülen Hellenistik ve geç 
Hellenistik Dönem megara kâsesi, açık kırmızı-turuncu 
renkli astar boyalı kâse parçası ile aynı dönem içerisinde 
görülen çark üretimi yarı parlak firnisli Hellenistik kandil 
olmuştur.

fragment of a light red-orange slip painted bowl of the 
Hellenistic, or late Hellenistic periods (3rd-1st centuries 
B.C.) a wheel-made and a turned, semi-shiny, glazed 
Hellenistic lamp of the same period.

Numismatic Studies (A. T. Tek)

In 2009 campaign a total of 106 coins were uncovered. 
Fourteen are from the Hellenistic period, three from the 
Roman Imperial period, 77 are from the late Roman 
period and three from the Byzantine period. Nine are 
illegible due to heavy corrosion. Of these coins, 62 were 
found in the soundings in the Dionysos Temple, 28 in the 
soundings in the theatre and 16 on the surface in the 
theatre-agora area.

Glass Studies (A. T. Tek; Figs. 9-10)

Certainly, one of the most important outcomes of the 
2009 campaign was that, in all the soundings dug in the 
Dionysos temple and theatre galleries, evidence was col-
lected for glass production. Similar finds were uncovered 
during the work by Ü. İzmirligil in the theatre, around 
the Dionysos temple and excavations in the stoas of the 
colonnaded street. The Sidetan theatre and its close envi-
rons served as glass production workshops in the 5th-6th 

centuries after the theatre lost its function. However, no 
kiln has been identified to date. Finds indicating produc-
tion include fragments of glass ingots, glass threads, 
production wastes including vessel and handle frag-
ments, fragments of handmade round-shaped terracotta 
pots with attached glass residue. In addition, masses of 
clayey earth fired in high temperature and bearing drops 
of glass on them, perhaps belonging to the edges of glass 

Res. 9  Cam iplikleri ve akmalar
Fig. 9  Glass threads and drops

Res. 10  Cam üretiminde kullanılan el yapımı, pişmiş topraktan 
dairesel formlu pota parçası 
Fig. 10  Hand-made round-shaped terracotta pot used in glass 
production
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Numismatik Çalışmaları (A. T. Tek)

2009 yılında yürütülen kazılarda 106 adet sikke ele geç-
miştir. Bu sikkelerden 14 adedi Hellenistik Dönem’e, 3 
adedi Roma İmparatorluk Dönemi’ne, 77 adedi geç 
Roma Dönemi’ne ve 3 adedi Bizans Dönemi’ne aittir. 
9 sikke ise oldukça korozyonlu olarak ele geçtikleri için 
tanımlanamamıştır. Bu sikkelerden 62’si Dionysos 
Tapınağı sondajlarında, 28’i Tiyatro sondajlarında ve 
16’sı Tiyatro-Agora bölgesinde yüzey buluntusu olarak 
ele geçmiştir. 

Cam Çalışmaları (A. T. Tek; Res. 9-10)

Hiç kuşkusuz, Side 2009 yılı kazılarının en önemli 
sonuçları arasında, Dionysos Tapınağı ve Tiyatro galerile-
rinde açılan sondajların tamamında cam üretimine ait 
bulguların ortaya çıkmasıdır. Benzer buluntular daha 
önce Ü. İzmirligil’in Tiyatro içerisindeki ve Dionysos 
Tapınağı çevresinde, sütunlu cadde stoalarında yaptığı 
kazılarda da saptanmıştır. Side Tiyatrosu ve yakın çevre-
si, binanın işlevini kaybetmesinden sonra, İ.S. 5 ve 6. 
yy.’larda cam atölyeleri tarafından kullanılmıştır. Bulgular 
arasında ne yazık ki hiç bir fırın yapısı mimari olarak 
tespit edilememiştir. Üretime dair bulgular arasında cam 
külçe parçaları, cam iplikleri ve hatalı üretilip ıskartaya 
çıkarılan kap parçaları, kulp yapımı sırasında kesilen ve 
atılan parçalar ve el yapımı dairesel formlu pişmiş toprak 
pota parçaları ve bunlara yapışık olarak ele geçen cam 
kalıntıları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra çökmüş fırın 
binalarına ait fırın kenarları olabilecek killi topraktan, 
aşırı ısıyla pişmiş, üzerinde damlamış cam parçaları 
bulunan kütleler ele geçmiştir. Buluntular arasında bir 
fırına ait ateşleme deliğinin kenarı da mevcuttur.

Ele geçen kap parçaları bu atölyelerin genel üretimi hak-
kında bilgi vermektedir. Şu ana kadar üretim izleri olan 
kontekslerde saptanan parçaların tamamı serbest üfleme 
tekniğinde yeşil camdan üretilmiş, kadeh formunda bar-
daklara ve askılı kandillere aittir. Özellikle kandillerin 
kiliselerin aydınlatılmasında yoğunlukla kullanıldığı 
bilinmektedir. Bunların yanı sıra bir tanesi sağlam ele 
geçen basit unguentariumlara ve küresel gövdeli şişelere 
ait parçalar bulunmaktadır. İleride üretime dair izler 
üzerinde teknik analizler yapılarak bu konuda daha 
detaylı verilere ulaşmayı ümit ediyoruz. 

II. Agora Genel Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları 
(H. S. Alanyalı – A. Oransay; Res. 11)

Agora, plan ve konumu ile Side’nin merkezi konumunda 
olan önemli yapıların başında gelmektedir. Roma 
İmparatorluk Dönemi’nin erken evrelerinden başlayarak 

kilns, were found. One find is the edge of the stokehole 
of a kiln.

Fragments uncovered reveal information about the 
product variety of these workshops. All pieces identified 
seemed to indicate production of goblets and hanging 
lamps made from green glass and belonging to free 
blowing techniques. Particularly such lamps were used 
extensively for lighting church interiors. In addition, a 
simple unguentarium was uncovered intact and 
fragments of globular bottles were found. Technical 
analyses were foreseen to retrieve detailed data on the 
production here.

II. Overall Cleaning and Arrangement Work at the 
Agora (H. S. Alanyalı – A. Oransay; Fig. 11)

One of the most important monuments of Side, because 
of its layout and location within the city centre, the Side 
agora stayed in use from the early Roman Imperial period 
into late Antiquity. This was understood from the charac-
teristics of the buildings in the area and the finds uncov-
ered. Architectural blocks belonging to the scenae frons 
were placed in the agora and caused confusion to the 
overall appearance of the area. Therefore, both cleaning 
and arrangement works were carried out and coffers, 
architraves and some podium blocks were grouped.

It is planned that in a 2010 excavation, restoration and 
conservation work will be initiated at and around the 
Tyche temple located in the centre of the agora. The 
surrounding area of temple proper was cleared as 
preparation.

The latrina in the southwest corner of the agora was also 
cleaned and a 3-D laser scanning was conducted. 
Conservation and restoration project was initiated for the 

Res. 11  2009 yılı Agora temizlik ve düzenleme çalışmaları 
Fig. 11  Cleaning and arrangement work at the Agora in 2009
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kullanılan yapının geç Antik Dönem’e uzanan bir kulla-
nım süreci olduğu, alandaki yapıların özelliklerinden ve 
kazılarda ele geçen buluntulardan anlaşılmaktadır. 
Tiyatro çalışmalarında ele geçen scaenae fronsa ait 
mimari blokların agora içerisinde istiflenmiş olması ala-
nın genel görünümünde bir karmaşa yaratmaktaydı. Bu 
nedenle hem temizlik hem de düzenleme çalışması 
yapılmıştır. Bu bağlamda özellikle kasetler, arkhitravlar 
ve bazı podyum blokları gruplandırılmıştır.

2010 yılında agora ortasında yer alan Tykhe Tapınağı ve 
çevresinde kazı, koruma ve onarım projeleri için öncü 
çalışmalara başlanacağından, yapının etrafı açılarak 
hazırlık yapılmıştır.

Agoranın güneybatı köşesinde yer alan Latrina yapısında 
da temizik çalışmaları tamamlanarak 3D Laser Scaener 
ile taratılmıştır. 2009 yılında başlatılmış olan Latrina için 
koruma ve onarım projesi çalışmaları halen devam 
etmekte olup, 2010 yılı içinde uygulama aşamasına 
geçilmesi planlanmaktadır.

III. Haritalama Çalışmaları (A. Çabuk – E. Pekkan – 
U. Avdan – M. Tün – M. Filiz; Res. 12)

Haritacılık çalışmaları iki kısımdan oluşmaktadır. 
Birincisi mevcut kent planının koordinatlandırılması, 
ikinci ise; balondan yararlanarak nokta bulutu üretilme-
sidir. ilk aşamada mevcut plan, ArcGIS yazılımı kullana-
rak koordinatlandırılmış, çivi ve poligon taşlarının 
konumları plan üzerine işlenmiştir. Toplamda kent içeri-
sine 9 adet poligon taşı ve 15 adet çivi eklenmiştir. İkinci 

latrina in 2009 and it is expected to start implementation 
in 2010.

III. Mapping Work (A. Çabuk – E. Pekkan – U Avdan 
– M. Tün – M. Filiz; Fig. 12)

The mapping work at Side comprised two sections.  
The first covered the marking of the actual coordinates in 
the existing city plan. The second one covered the 
generation of dot clouds, making use of a balloon. In the 
first stage, the existing city plan was marked with 
coordinates using ArcGIS software and the coordinates 
of the pin and polygon blocks were marked on the plan. 
In total, 9 polygon blocks and 15 pins were added inside 
the city. In the second stage, the work area was 
photographed from a balloon 20 m. above. The system 
involved a balloon of 5 m. in diameter and a base length 
of 1 m. while the evaluation was made through  
ZScan software.

IV. First Stage in the Preparation of a Conservation 
Project for the Side Theatre (D. Özkut – R. Yılmaz; 
Fig. 13)

The theatre complex, a symbol of Side, and with its 
physical and cultural values, has the qualities of a world 
heritage site and is worth protection as it is transferred to 
future generations. In addition to being unique, its cul-
tural and physical values include “architectural and aes-
thetic” values for its morphology, typology and construc-
tion technique, “ageing” value for its long life, historical 

Res. 12  
Koordinatlandırılmış plan 
içerisine eklenmiş çivi ve 
poligon taşları 
Fig. 12  
Pins and polygon blocks 
added in the coordinated 
plan
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aşamada ortalama 20 m. yükseklikten çalışma alanı 
fotoğraflanmıştır. Sistemde 5 m. çapında bir balon, 1 
m.’lik bir baz uzunluğu kullanılmış ve değerlendirme 
ZScan yazılımı yardımıyla yapılmıştır. 

IV. Side Tiyatrosu Koruma Projesi’nin Üretilmesi 
Kapsamında 1. Etap: Mimari Belgeleme Çalışmaları 
(D. Özkut – R. Yılmaz; Res. 13)

Side’nin simgelerinden biri durumunda olan Tiyatro 
kompleksi, taşıdığı fiziksel ve kültürel değerler bakımın-
dan, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gere-
ken bir dünya mirası niteliğindedir. Yapının, ‘ender olma 
değeri’nin yanı sıra bünyesinde barındırdığı kültürel ve 
fiziksel değerlerini, morfolojisi, tipolojisi ve inşaat tekni-
ği bakımından ‘mimari ve estetik’, ayakta kalabilmesi 
nedeniyle ‘yaşlanma’, Side antik kentinin bir dönemine 
tanıklık etmesi nedeniyle ‘tarihsellik’, ‘özgünlük ve anıt-
sallık’ değerleri olarak sıralamak mümkündür. Ayrıca, 
gerek kültürel, sosyal ve fiziksel olarak, gerekse arkeolo-
jik ve mimari açıdan taşıdığı bilgiler ve bunların, geniş 
kitlelere ulaştırılması, ‘etki, katkı ve eğitim değerleri’ni 
oluşturmaktadır. Side Tiyatrosu’nun yapısal olarak bozul-
masına ve taşıdığı değerlerinin kaybolmasına neden olan 
sorunlar, yapının uzun süre sahne performansları için 
kullanılmış olması ve yoğun ziyaretçi kullanımının 
bulunmasıdır. Bu yoğun ve kontrolsüz kullanımın yarat-
tığı fiziksel malzeme bozulmaları ve strüktürel deformas-
yonların yanı sıra, değişik dönemlerde, farklı yaklaşım, 
kapsam ve ölçeklerde uygulanmış olan onarımların izle-
ri de yapıda yoğun olarak göze çarpmaktadır. Koruma 
Projesi sürecinde öncelikle, tespit ve değerlendirme 
çalışmaları ile rölöve çalışmalarından oluşan “mimari 
belgeleme” çalışmaları tamamlanacak, özellikle yapısal 
açıdan risk taşıyan kısımları için “Acil Statik Önlemler 
Projesi” geliştirilecektir. 

Bu kapsamda, temel amaç, kültürel mirasın, kullanılan 
teknoloji, teknik ve malzemesinin, mimari karakteristik-
leri, fiziksel durumu ve zaman içinde uğradığı fiziksel, 
işlevsel ve sosyal değişimleri gibi parametreler ile bu 
yapının kendine özgü bazı açılımlarını beraberinde kay-
detmektir. Yapının rölöveleri ve kullanılacak bu teknolo-
jilerden elde edilecek veriler, kolay ulaşılabilir, esnek ve 
disiplinler arası çalışmaya olanak verecek nitelikte ola-
caktır. Yapıdaki her tür sorun, belirsizlik ve risk, koruma/
onarım/kullanım kararlarının oluşturulması sürecini etki-
lemektedir. Tüm bu asal değerler göz önünde bulundu-
rulduğunda, Side Tiyatrosu mimari belgeleme süreci, iki 
önemli strateji üzerine kurgulanmıştır: Dijital bir arşiv 
oluşturulması ve koruma projelerine altlık oluşturacak 
temel mimariyi verinin üretilmesi. Mimari belgeleme 

value for witnessing many historical periods of Side, as 
well as having authenticity and monumentality values. 
Besides, the information it holds, regarding cultural, 
social and physical values with respect to archaeology 
and architecture constitute its “influence, contribution 
and training” values. The main reasons for its deteriora-
tion, causing decline in its structure and values, are over 
usage for stage performances and the extensive number 
of visitors. Beside the physical material deterioration and 
structural deformations caused by extensive and uncon-
trolled traffic, traces of repairs of various dimensions 
implementing different approaches conducted in the 
past are clearly visible. In the process leading to the 
conservation project, first the “architectural documenta-
tion” including identification and evaluation as well as 
relevé work will be completed and a “emergency static 
measures project” will be developed for areas under 
structural risk.

In this frame, it is aimed to record the parameters such 
as physical, functional and social changes this monument 
has undergone in time, i.e. the technology, technique 
and materials, architectural characteristics and physical 
condition as well as some of its peculiar characteristics. 
Besides, the data obtained using such technologies will 
be easily accessible, flexible and suitable for interdiscipli-
nary studies. Each problem, risk and uncertainty in the 
monument affects the process of developing decisions 
for conservation/repair/use. Taking into consideration all 
these primary values, the architectural documentation 
process at Side theatre is built on two basic strategies: 

Res. 13   
Side Tiyatrosu’nda 
belgeleme 
çalışmaları
Fig. 13 
Recording  
work at the  
Side theatre
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çalışmaları, ileri belgeleme teknolojileri ile konvansiyo-
nel yöntemlerin birarada kullanıldığı bütünleşik bir yön-
tem ile yürütülecektir. Lazer tarama yöntemi ile elde 
edilen 3B nokta bulutu verisi, ileri çalışmaların üretilme-
sinde altlık görevini üstlenecek ve uzun soluklu bir arşiv 
için veri tabanı yaratacaktır. Sonuçta, yapı, 2B ve 3B 
olarak sayısal ortamda belgelenmiş olacaktır. Yapılan 
çalışmalar gerekli aşamalarda, Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşüne sunula-
caktır. 

V. Malzeme Karakterizasyon ve Tarihlendirme 
Çalışmaları ( F. Alanyalı – N. Meriç – B. Arıkan)

Limunesans tarihlendirme çalışmaları başlatılmıştır. 
Amaç arkeolojik katmanları salt limunesans yöntemleri 
ile tarihlendirmek değil, arkeolojik araştırmalar sonucu 
elde ettiğimiz tarihleri, limunesans yöntemleri ile 
belirlenen tarihlerle karşılaştırmak ve bazen de des-
tek lemektir. 

Building a digital archive and generation of the basic 
architectural data that will serve as a basis for the 
conservation projects. Architectural documentation work 
will involve a joint system of high tech recording 
methods and conventional methods. The 3-D dot cloud 
data obtained from laser scanner will be the base for 
high tech work, creating a database for a long-term 
archive. Consequently, the monument will be digitally 
recorded in 2-D and 3-D. The works performed will be 
presented for review by the Antalya Regional Board for 
Cultural and Natural Heritage.

V. Materials Characterization and Dating  
(F. Alanyalı – N. Meriç – B. Arıkan)

Dating through luminescence was initiated. The aim is 
not only to date the strata using luminescence methods 
but also to support the datings attained through 
archaeological studies.
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Soli/Pompeiopolis 2009 kazıları 12 Temmuz - 15 Ağustos 
tarihleri arasında işçilerle birlikte 54 kişilik bir ekiple 
gerçekleştirilmiştir. 

a. Sütunlu Cadde 

Soli/Pompeiopolis 2009 Sütunlu Cadde’de özgün Roma 
mimarisi ve onun yeniden kullanımı ile ilişkili Bizans 
Dönemi mimarisini anlayabilmek amacı ile önceki yıl-
larda olduğu gibi doğu portikonun günümüzdeki sınırla-
rını belirleyen beton koruma duvarının içinde ve dışında 
sondaj kazıları yapılmıştır (Plan 1). Her iki alanda da geç 
dönem tahribinin yoğun olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
çalışmaların sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki 
gibidir.

FG-36 Plan karesi 

FG–36 plan karesinde çalışmalar 6.69 m. kotundan baş-
latılmıştır. FG-35 plan karesinde bulunan opus sectile 
tabanın devamını açığa çıkarmak amacıyla yapılan kazı-
larda 5.65 m. kotunda opus sectile tabana rastlanmıştır. 

FG-35 Plan karesi

FG-35 plan karesinde çalışmalar 6.69 m. seviyesi ile 
5.58 m. seviyesinde iki opus sectile taban arasında kalan 
bölümde yapılmıştır. Bu seviyeler arasında opus sectile 
tabanın tahrip olmasına neden olan geç dönem mimari 
bir yapıya ait olan kireç taşı bloklara rastlanmıştır. Bu 
bloklar arasında 5.58 m.’de opus sectile taban üzerinde, 
5.91 m. seviyesinde üzerinde eski Yunanca yazıt bulu-
nan bir kaide ya da konsol parçası açığa çıkarılmıştır. 
Prof. Dr. M. H. Sayar tarafından okunan bu yazıtta adı 
geçen Galerius Valerius olasılıkla Sütunlu Cadde’nin 
imarına katkıda bulunan önemli bir kişidir. Opus sectile, 
üzerinden geçen telefon hattına ait kazı çalışmaları ve 
olasılıkla 525’teki deprem sonucu düşen blok taşlar 
nedeniyle yoğun tahribe uğramıştır. 

The campaign of 2009 at Soli/Pompeiopolis was con-
ducted from July 12th to August 15th with a team of 54, 
including the workers.

a. Colonnaded Street

As in the previous campaigns, the purpose of this year’s 
excavations is to clarify the original Roman architecture 
and Byzantine use of the Colonnaded Street. Soundings 
were dug inside and outside the concrete protective wall 
that borders the east portico today (Plan 1). Extensive 
damage from the later periods was observed in both 
areas. The finds from this work are as follows:

Grid-square FG-36

Work in this grid-square started at 6.69 m. level with the 
extension of opus sectile floor, encountered in grid-
square FG-35, being reached at 5.65 m. level.

Grid-square FG-35

The work in this grid-square was conducted between 
levels 6.69 m. and 5.58 m., i.e. between two opus sectile 
floors. Limestone blocks of the building that had caused 
the damage to the opus sectile floor were found between 
these levels. Between the limestone blocks, a base, or a 
console fragment with a Greek inscription, was found on 
the opus sectile floor at 5.58 m. level. As Galerius 
Valerius was mentioned in this inscription, as interpreted 
by Prof. Dr. M. H. Sayar, he must have been an impor-
tant contributor to the construction of the Colonnaded 
Street. The opus sectile floor had been extensively dam-
aged, probably due to both the telephone line installa-
tion above it and the blocks that fell in the earthquake 
of A.D. 525.

Soli/Pompeiopolis 2009 Kazıları 

Excavations at Soli/Pompeiopolis in 2009
Remzi YAĞCI
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FG-34 Plan karesi

FG-34 plan karesinin çalışmaları yüzey temizliğiyle baş-
lamıştır. Başlangıç seviyesi olarak 6.69 m. belirlenmiştir. 
6.28 m. seviyelerinde 19.-20. yy. tahribatını belgeleyen 
bir taşçı baltası bulunmuştur. FG-35 plan karesinin doğu 
yönünden geçen ve tabakayı tahribata uğratan tesisat 
borusunun devamının da aynı şekilde FG-34 açmasının 
doğu bölümünde yaklaşık 5.38 m. civarı bir seviyede 
ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Devrilmiş dolgu taşlarının 
temizliği yapılırken ikinci kez kullanıldığı anlaşılan bir 
diğer kireç taşı yazıt parçası bulunmuştur. Kırık ele 
geçen yazıtta Pompeiopolis’in adı anılmaktadır. Bu 
sonuçlara göre plan kare içerisindeki yapıların, Bizans 
Dönemi’nden daha geç ve Sütünlu Cadde’nin en son 
olarak (Bizans’tan sonra) ikinci kez kullanımını gösteren 
yapılara ait olduğu sonucuna varılmıştır. Bu yapılardan 
birinin güneyinde duvara yaslanan bir ocak platformu da 
saptanmıştır. Bütün bu mimari kalıntılar, bu mekanların 
Sütunlu Cadde’yi taş ocağı olarak kullanan taşçı ustala-
rına ait olabileceğine işaret etmektedir.

E-34 Plan karesi

E-34 plan karesinde ki çalışmalar 7.15 m. yüzey seviye-
sinden, 5.21 m. seviyeleri arasında yapılmıştır. Bu çalış-
malar sırasında, 4 adet sütun tamburu, abaküsünde 
tanımlanamayan bir baş betimlemesi bulunan bir adet 
Mısır tipi sütun başlığı (plaster), mimari bir yapıya ait 
olduğu düşünülen dağınık biçimde blok taşlar, 8. yy.’a 
ait alttan ısıtmalı kahverengi sırlı ocaklı kaplar grubuna 
giren tümlenebilir Bizans seramiği, 5.32 m. seviyesinde 
yoğun bir şekilde tahribe uğramış opus sectile taban, 
opus sectile tabanın tahribe uğradığı alanlar da yapılan 

Grid-square FG-34

The work in this grid-square started with surface cleaning 
at the 6.69 m. level. At the 6.28 m. level was a stone 
master’s axe, which might account for the damage done 
in the 19th-20th centuries. The extension of the technical 
installation that had damaged the opus sectile floor in 
grid-square FG-35, was encountered at about the 
5.38 m. level in the eastern part of this grid-square. As 
the limestone blocks were being removed, another lime-
stone inscribed block fragment was found. This inscrip-
tion mentions the name of Pompeiopolis. Evidence 
seems to indicate the buildings, uncovered inside the 
Colonnaded Street, dated to post-Byzantine period, 
when the Colonnaded Street was once again used. On 
the south side of one of these buildings, is a hearth plat-
form adjoining the wall. All these remains indicate these 
rooms may have been used by stone masons who 
exploited the Colonnaded Street as a quarry.

Grid-square E-34

The work in this grid-square was carried out from 
7.15 m. level down to 5.21 m. level. The finds included 
four column drums, an Egyptian-type column capital 
(pilaster) with an unidentified head on the abacus, scat-
tered stone blocks (possibly belonging to a nearby build-
ing,) and Byzantine glazed pottery that can be com-
pleted. This pottery was found in context with pots and 
a portable brazier underneath, dated to the 8th century. 
Also uncovered was a heavily damaged opus sectile 
flooring at 5.32 m. level. Probing further where the opus 
sectile is damaged, brought forth an opus tessellatum at 
5.26 m. level and mortar for an opus tessellatum at 

Res. 1  Sütunlu Cadde E-34 plan karesi opus sectile ve opus 
tessellatum döşemeleri
Fig. 1  Opus sectile and opus tessellatum floorings in the grid-
square E-34 of the Colonnaded Street

Plan 1  Sütunlu Cadde kazıları mimari plan 
Plan 1  Architectural plan of the excavations in the Colonnaded 
Street



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

106

sondaj sırasında ise 5.26 m. seviyesinde opus tessella-
tum ve 5.21 m. seviyesinde opus tessellatum taban harcı 
ortaya çıkarılmıştır (Res. 1). Opus sectiledeki yoğun tah-
ribin blok taşların üstüne düşmesi nedeniyle oluştuğu, 
kesitte ise opus sectilenin hemen 6 cm. altında opus 
tessellatumun açığa çıkarılması, opus sectilenin Bizans 
Dönemi’ne, opus tessellatumun ise Roma Dönemi’ne ait 
olduğunun açık bir kanıtıdır. 

 

F-35 Plan karesi 

F-35 plan karesindeki çalışmalar, yüzey seviyesi olan 
7.05 m. ile 5.32 m. seviyeleri arasında yapılmıştır. 
Burada yan yana duvarları sağlam bir şekilde ortaya 
çıkarılan, bir kısmı F-34 plan karesinde bulunan iki işlik, 
kuzeydeki işliğin doğu duvarında 6.10 m. seviyesinde 
ocak, E-35 ve E-34 plan karelerinde ortaya çıkarılan 
opus sectilenin aynı seviyelerde dağınık bir şekilde deva-
mı, güneydeki işliğin içerisinde ise 5.68 m. seviyesinde 
kiremit taban ortaya çıkarılmıştır.

Güneyde bulunan işlik opus sectile tabanın üzerinde 
olduğundan bu işliğin Bizans Dönemi’nden sonraki bir 
evreye ait olduğu saptanmıştır. 

E-35 Plan karesi

E-35 plan karesindeki çalışmalar, 7.05 m. yüzey seviye-
sinden, 5.32 m. opus sectile seviyesi arasında yapılmıştır. 
Bu seviyeler arasında yapılan çalışmalarda birçok mima-
ri üst yapı elemanı, 5.32 m. seviyesinde opus sectile 
taban ve bu taban seviyesinin hemen üstünde parçalan-
mış biçimde, oval ya da dairesel formda bir mermer yazıt 
bulunmuştur. Üzerinde çalışılan yazıt kaligrafik özellik-
leri nedeniyle İ.S. 3.-4. yy.’a tarihlenmektedir.

b. Soli Höyük 

Soli Höyü’kte 2009 kazı çalışmaları önceki yıllarda bir 
kısmı gerçekleştirilen ve “Hitit Terası” adı verilen (Plan 2) 
E8-9, F8-9, G8-9 ve H8-9 plan karelerinde sürdürülmüş-
tür. Yanı sıra doğal nedenlerle (yağmur ve çökme) bozu-
lan ve kazı çalışmalarını engelleyen servis yollarının 
kaldırılması gerektiğinden D8-D9, E6-E7, E8-E9, E8-F8, 
E9-E10, E9-F9, E10-F10, F6-F7, F9-F10, G10-G10 ve 
F10-G10 servis yolları sistemli bir biçimde düzenlenmiş-
tir. Bunun sonucunda höyüğün doğu yamacında yer alan 
İ.Ö. 15. yy. Hitit kazamatlı sur sisteminin önemli bir 
kısmı E8-9, F8-9, G8-9 ve H8-9 plan karelerinde açığa 
çıkarılmıştır (Plan 2-3).

Bu çalışmaların amacı içeride yer alan kazamata ait 
odanın yönünü ve sınırını belirlemekti. Kazamat odası-
nın önce sınırı belirlenmiş daha sonra içinde ve dışında 

5.21  m. level (Fig. 1). It was determined the opus sectile 
was damaged by fallen limestone blocks, and the fact 
that the opus tessellatum was found only 6 cm. beneath 
the opus sectile floor, clearly indicates the former is from 
the Roman period while the latter is from the Byzantine 
period.

Grid-square F-35

The work in this grid-square was carried out from 
7.05 m. level down to 5.32 m. level. Here two work-
areas were uncovered with intact walls that partially 
extend into grid-square F-34, The north work area con-
tained a hearth by the east wall at 6.10 m. level, and the 
scattered extension of the opus sectile uncovered in grid-
squares E-35 and E-34, while the south work area had a 
terracotta tile floor at 5.68 m. level.

As the south work-area rests on the opus sectile flooring 
it was dated to a period after the Byzantine period.

Grid-square E-35

The work in this grid-square was carried out from 
7.05 m. level down to the opus sectile at 5.32 m. level. 
Finds include numerous pieces of architectural super-
structure, opus sectile flooring at 5.32 m. level, and a 
damaged inscribed marble block, round or elliptic in 
shape. The inscription, based on its calligraphic features, 
is dated to the 3rd or-4th centuries A.D.

b. Soli Höyük

The 2009 campaign at Soli Höyük continued in the grid-
squares E8-9, F8-9, G8-9 and H8-9 (Plan 2) called the 
“Hittite terrace,” had been partly excavated in previous 
campaigns. In addition service paths D8-D9, E6-E7, 
E8-E9, E8-F8, E9-E10, E9-F9, E10-F10, F6-F7, F9-F10, 
G9-G10 and F10-G10 that were damaged by weather 
and falling masonry (which became an obstacle during 
the work), were systematically rearranged. Thus, an 
important part of the Hittite casemate wall of the 15th 

century B.C. on the east slope of the höyük was exposed 
(Plans 2-3).

The work in the 15th-century B.C. Hittite casemate wall 
was to identify the direction and border of the casemate 
room. First its borders were cleared and then excavation 
was done inside and outside. The room’s rectangular 
form was partially exposed. When the exterior of the wall 
was cleared, the work inside the room started. As work 
began at the 13.83 m. level, the earth was seen to be 
loose and soft. At only 10 cm. below, however, there was 
a regular strong pebble paving.
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kazılar yürütülmüştür. Odanın dikdörtgen formu kısmen 
çıkartılmıştır. Kazamatlı duvarın dışı temizlenip sınırları 
belirlendikten sonra odanın içindeki çalışmalara geçil-
miştir. 13.83 m. seviyesinde başlatılan çalışmalarda ilk 
olarak toprağın döküntü ve gevşek durumda olduğu göz-
lemlenmiştir. Fakat bu gevşek ve taşlı toprağın altından 
13.73 m. seviyesine gelindiğinde oldukça yoğun ve düz-
gün bir taban oluşturacak şekilde çakıl taşlı döşemeye 
rastlanmıştır. Ayrıca 23.07.2009 tarihinde, F9-F10 araba 
yolu 1. kazamat odası dışında, 13.81 m. seviyesinden 
gelen kesici bir alet olduğu düşünülen (mızrak veya ok 
ucu) bronz parçanın benzerine rastlanmıştır. Kazamat 
odalarında ve çevrelerinde bu şekilde silah aletlerine 
rastlanması bu odaların askeri amaçla kullanılmış olabi-
leceğini göstermektedir. 

Hitit Terası 

Höyüğün doğu yamacında yer alan ve ilk kazı çalışma-
ları 2002’de başlatılan E, F, G, H9 açmaları “Hitit Terası” 
olarak adlandırılmış, 2008 ve 2009 yıllarında da bu 
alanda çalışmalar sürdürülmüştür.

2002 yılında açmada ulaşılan en erken tabaka Hitit 
İmparatorluk Dönemi’ne ait mimari ve seramik buluntu-
ları içermektedir. Mimari olarak 14. yy.’a ait Hitit 
İmparatorluk Dönemi dere taşı ile oluşturulmuş duvarla-
rı güneydoğu ucu açık olarak mekân oluşturmaktadır. 
2008 yılında, bu duvarların oluşturduğu odanın dışında 
çalışmalar sürdürülmüş, fotoğraflanan ve mimari çizimi 
yapılan güneydoğu-kuzeybatı yönlü olanı stratigrafik 
buluntuların saptanması amacıyla kaldırılmıştır.

F9 açmasında İ.Ö. 15. yy. Hitit sur mimarisi ve stratigra-
fisi ile ilgili yapılan kazı çalışmalarında: RLWM (Red 
Lustrous Wheel-made) libasyon kap parçaları, tek renkli 

On 23rd of July 2009, a similar bronze fragment belong-
ing to a cutting tool (arrowhead or spearhead) was found 
outside the first casemate room, under the service path 
F9-F10, at 13.81 m. level. Such weapon-type objects 
encountered inside and around the casemate rooms may 
suggest that these rooms served military purposes.

Hittite Terrace

The trenches E, F, G, H9 on the east slope initiated in 
2002 were called the “Hittite terrace” and thus work 
was continued here in 2008 and 2009.

In 2002, the earliest layer included architecture and 
ceramics from the Hittite Imperial period. The architec-
ture comprised a room with creek-stone walls, opening 
on the southeast and dating to the 14th century B.C. 
Hittite Imperial period. In 2008, work continued outside 
this room; the wall extending southeast-northwest was 
removed after photographic and architectural documen-
tation in order to expose the underlying strata.

The excavations in F9 to define the Hittite architecture 
and stratigraphy unearthed extensive pottery context 
containing RLWM (Red Lustrous Wheel-made) libation 
vessel fragments, and monochrome plate fragments. 
Specimens of grain found next to potsherds were studied 
by Prof. Dr. E. Oybak of Hacettepe University, 
Department of Biology. The related report is as follows:

Plan 2  Soli Höyük kazıları güncellenmiş 2009 planı 
Plan 2  Updated 2009 plan of excavations at Soli Höyük

Plan 3  Kazamatlı sur duvarı
Plan 3  Casemate fortification
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tabak parçalarının yer aldığı yoğun seramik grubundan 
oluşan bir kontekst açığa çıkarılmıştır. Seramik parçala-
rının yanında bulunan tahıl örnekleri Hacettepe 
Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. E. Oybak 
tarafından incelenmiştir. Söz konusu örneklere ilişkin 
gönderilen rapor aşağıda sunulmaktadır.

Arkeolojik Kayıt Bilgileri:

Buluntu Adı: Yanık arpa taneleri
Buluntu Yeri: F9 (14. yy. duvar arkası), F8/F9 araba yolu
Kasa No: 2a (2’nin devamı)
Seviye: 14.25
Notlar: Silo? veya mutfak

Arkeobotanik Bulgular:

Tarla Bitkileri
Hordeum vulgare (arpa) (kabuklu) taneleri:  
120 adet
Triticum dicoccum (çatal siyez buğdayı) taneleri:  
50 adet
Lens culinaris (mercimek) tohumları: 16 adet
Yabani Bitki
Lolium sp. (delice): 1
Lolium remotum-tip: 1

Sonuç

Soli Höyük F9 açmasında bulunan arkeobotanik malze-
menin tamamı kömürleşmiş durumdadır. Malzemenin 
büyük bir bölümü arpa (kabuklu) tanelerine aittir. 
Bununla birlikte, çatal siyez buğdayı ve mercimek 
taneleri de kaydedilmiştir. Buluntuların miktarı sınırlıdır. 

Archaeological Record:

Find name: Charred barley seeds

Find spot: F9 (behind the 14th century wall), service path 
F8/F9
Box no: 2a (2 bis)
Level: 14.25 m.
Remarks: Silo? or kitchen

Archaeobotanic Data:

Field crops
Hordeum vulgare (barley) (hulled) seeds: 120 ea.
Triticum dicoccum (emmer wheat) seeds: 50 ea.
Lens culinaris (lentil) seeds: 16 ea.
Wild plants
Lolium sp. (ryegrass): 1
Lolium remotum-type: 1

Conclusion

The archaeobotanic finds from trench F9 at Soli Höyük 
were all charred. Most of them were seeds of hulled 
barley, but there were also lentil and emmer wheat. 
However, the amount of finds is limited. In the next cam-
paign more samples for archaeobotanic analyses may be 
taken from this area which is thought to be a silo or 
kitchen.

Potsherds uncovered in this context are typical examples 
of the Hittite land and its periphery’s repertory and can 
be classified as follows:

RLWM

Juglet with ovoid body and a single handle (Fig. 2)

Res. 2  
Tek kulplu ovoid 
gövdeli Hitit testisi 
Fig. 2  
Hittite jug with ovoid 
body and a single 
handle

Res. 3  Yivli işaretli Hitit tek renkli tabakları
Fig. 3  Monochrome Hittite plates with groove-markings
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Önümüzdeki kazı sezonunda, silo ya da mutfak olduğu 
düşünülen bu alandan arkeobotanik analizler için daha 
fazla toprak örneği alınarak, değerlendirme yapılabilir.

Bu kontekste açığa çıkarılan parçalar, merkez ya da çev-
resinde Hitit İmparatorluk Dönemi kap repertuarının 
tipik örnekleridir. Aşağıdaki gibi sınıflanabilir: 

RLWM 

Tek kulplu ovoid gövdeli testicik (Res. 2 )

Krater tipi, çift kulplu kaplar 

Tabak 

Çanak (Yanık) 

Drab Ware 

İçki kapları 

Tabaklar 

Yivli işaretliler (Res. 3)

İşaretsizler

Kırmızı bantlılar (Res. 4)

Dalga bezemeliler (Res. 5)

Kıbrıs’tan dışalım süt kapları (Res. 6)

Bunlardan son üçü merkeze göre Kizzuvatna bölgesinde 
daha yaygındır. 

E6 plan karesinde yapılan temizlik çalışmalarında daha 
önceki yıllarda kesitten plan karenin içine çöken akıntı 
toprağın içinden gelen İ.Ö. 6. yy.’a ait sfenks bezemeli 
Fikellura krater parçası 2009 Soli Höyük kazılarında 
dikkate değer önemli bir eserdir (Res. 7). 

Vessels with double handles, krater-like 

Plate

Pot (burnt) 

Drab Ware 

Drinking vessels 

Dishes 

Grooved marked (Fig. 3)

Unmarked

Red band wares (Fig. 4)

Wave decorated ones (Fig. 5)

Milk vessels imported from Cyprus (Fig. 6)

The last three of these are commonly found in Kizzuwatna 
rather than in the normally observed boundaries of the 
Hittites’ land.

During the cleaning work in the grid-square E6 a frag-
ment of a 6th-century-B.C. Fikellura krater, decorated 
with a sphinx figure, was found in the debris fallen from 
the profile (Fig. 7).

c. ROMACONS Project

Samples of mortar from the harbor construction were 
taken from the western breakwater by architect Prof. Dr. 
C. J. Brandon, archaeologist Prof. Dr. R. L. Hohlfelder, 
archaeologist Prof. Dr. J. P. Oleson, and archaeologist 
Prof. Dr. N. K. Rauh and sent to Italy, as was described 
in detail for the 2009 project.

Res. 4  Kırmızı bant bezemeliler 
Fig. 4  Red band wares

Res. 5  Dalga bezemeliler
Fig. 5  Wave decorated wares
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c. ROMACONS Projesi 

2009 kazı projesinde içeriği ayrıntılı biçimde sunulan 
Pompeiopolis antik limanından İtalya’ya analiz yapmak 
üzere götürülecek liman yapısının harcıyla ilgili numu-
neler Mimar Prof. Dr. C. J. Brandon, Arkeolog Prof. Dr. 
R. L. Hohlfelder, Arkeolog Prof. Dr. J. P. Oleson, Arkeolog 
Prof. Dr. N. K. Rauh tarafından limanın batı dalgakıra-
nında yapılan çalışmalarla alınmış ve İtalya’ya gönderil-
miştir. 

d. Sualtı Çalışmaları 

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Sualtı 
Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. H. 
Özdaş başkanlığındaki kazı ekibi Pompeiopolis antik 
limanında ileride yapılacak bir kazı stratejisini belirle-
mek amacıyla dalarak belgeleme çalışmaları niteliğinde 
fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu çalışmalar 
sonucunda özellikle doğu dalgakıranının doğal neden-
lerle (deprem) su altında kaldığı ve dalgakıranların deniz 
içerisinde görünenden daha açığa uzandığı saptanmıştır. 
Bu çalışmaların devamı 2010 yılında da rölöve çıkarmak 
amacıyla sürdürülecektir.

d. Underwater Surveys

The team led by Asst. Prof. Dr. H. Özdaş of Dokuz 
Eylül University Underwater Archaeology Department, 
Institute of Marine Sciences, conducted underwater 
photographic and video documentation to determine 
a future excavation site in the harbor of ancient 
Pompeiopolis. The surveys revealed that the east 
breakwater was damaged by natural causes such as 
earthquakes and both breakwaters extend further than 
seen from above. The work will continue in 2010 in 
order to prepare a relevé drawing.

Res. 6  Kıbrıs dış alım süt kapları 
Fig. 6  Milk vessels imported from Cyprus

Res. 7  Fikellura stili krater parçası  
Fig. 7  Fragment of a crater in Fikellura style
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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 17 Temmuz - 
21 Ağustos 2009 tarihleri arasında Prof. Dr. I. Caneva’-
nın bilimsel başkanlığında Türk ve İtalyan uzman ve 
öğrencilerden oluşan bir ekip ve bakanlık temsilcisi 
B. Karadağ’ın katılımıyla yapılmıştır*. Çalışmalar höyü-
ğün kuzey ve kuzeybatısındaki Neolitik ve Kalkolitik 
dönem, güneyindeki Bronz Çağı ve zirvesindeki Ortaçağ 
açmalarında sürdürülmüştür.

Ortaçağ Açmaları (Res. 1)

Önceki yıllarda ağırlık verdiğimiz P-Q-R plan karelerin-
de, 11. yy.’ın ikinci yarısı - 12. yy. ortasına tarihlenen 
konut-işlik olarak kullanılmış mekânlara ait kaba moloz 
taş duvar kalıntıları bulunmuştu. 2009 çalışmalarının 
amacı da bu evrenin altında, 11. yy. başlarında kuruldu-
ğu buluntularla kesin olarak belirlenen yapı katının 
mimarisini ortaya çıkarmaktır. Bu geç dönem mimarisi 
birbirine bitişik küçük mekânlardan oluşmaktadır. Temel 
seviyesinde, kaba ve özensiz bir işçilik gösteren duvar-
lar, birleştikleri köşelerde yarım sütunlarla güçlendiril-
miştir. Devşirme mimari elemanlar, moloz taşlar ve kapı 
açıklıklarına dikine yerleştirilmiş büyük kalker bloklar 
bu evrenin mimari karakteristiğidir. 

Yoğun tarımsal faaliyete işaret eden tahıl öğütme taşları, 
taş havanlar, zeytinyağı ya da üzüm için kabaca şekillen-
dirilmiş akıtacaklı taş obje, değişik ebatlarda depolama 
kapları ve her çeşit sırlı, sırsız pişirme ve servis kapları 
ele geçen buluntulardır. 11. yy. başlarına tarihlenen 
yapı katı mekânları, aynı yüzyılın ortalarında işlik ve 

* Yumuktepe kazılarının 2009 yılı çalışmaları; Lecce Üniversi-
tesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Suna – İnan 
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) ve 
Mersin Soroptomistler Derneği’nin maddi katkılarıyla ger-
çekleştirilebilmiştir. Adı geçen kurumlara verdikleri her türlü 
destek için içtenlikle teşekkür ederiz.

Archaeological digs at Yumuktepe Höyüğü in Mersin 
were carried out from July 17th to August 21st under the 
scientific direction of Prof. Dr. I. Caneva, leading a team 
of Turkish and Italian experts and students. Permission 
was granted by the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums, Ministry of Tourism and Culture. 
The state representative was B. Karadağ*. Work on the 
höyük was conducted in three different areas. The 
Prehistoric period was explored in the north and north-
west 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)

The grid-squares P-Q-R, where we concentrated our 
work in previous campaigns, contained coarse rubble 
stone walls belonging to rooms used as dwellings work-
areas from the second half of the 11th century to the 
mid-12th century. In 2009, our work focused on clarify-
ing the architecture of building layers from the beginning 
of the 11th century, which was determined clearly with 
finds that lay beneath. This architecture comprised small 
adjoining rooms that have survived only at foundation 
level. They were built with rough and careless workman-
ship and the walls were strengthened with half-columns 
at corners where they join. Re-used architectural ele-
ments, rubble stones and large limestone blocks, placed 
vertically at doorways, are characteristic of this period’s 
architecture.

* The 2009 campaign at Yumuktepe was realized with the 
financial supports of Lecce University, Mimar Sinan Fine Arts 
University and Vehbi Koç Foundation’s Suna & İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED) 
as well as the Soroptomists Association of Mersin. We would 
like to express our gratitude to all the institutions for their 
support.

Yumuktepe Höyüğü 2009 Yılı Ortaçağ Kazıları

Excavations in the Medieval Strata of  
Yumuktepe Höyüğü in 2009

Gülgün KÖROĞLU



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

112

depolama mekânlarına dönüştürüldüğü görülmektedir. 
P 12-13-14 plan karelerinde kalan bir yapı bu dönüşü-
mün iyi bir örneğini oluşturur. Sarı-krem renkli döşeme 
taşları yerlerinden sökülerek depo küplerinin devrilmesi-
ni engellemek amacıyla altlarına yerleştirilmiştir. 
Q-R 12-13 plan kareleri arasında kuzey-güney yönünde 
uzanan tek sıra moloz yığma duvar kazılırken bronz bir 
havan bulunmuştur (Res. 2) 

R 12-13 plan karelerinde geçen yıl Aziz Menas tasvirli 
bir ampulla bulduğumuz taş döşemeli mekânın altında 
büyük bir çukur tespit edilmiştir. Çukur daha geç bir 
dönemde kesme ve moloz taşlarla doldurulmuştur. 
Burası ve kuzeyindeki mekânın kazılması sırasında hay-
van kemikleri, koyu kiremit rengi kırılgan hamurlu sera-
mik parçaları, cam bilezik parçaları, bronz üzerine altın 
yaldızlı kemer tokası olması muhtemel süs objesi (Res. 
3), taşlar arasına gizlenmiş 11. yy. ortasına tarihlenen 
gümüş kaplama 28 adet çukur Bizans sikkesinden olu-
şan define gün ışığına çıkarılmıştır (Res. 4). Aynı alanın 
doğusundaki bir çukurda ise karışık toprak içerisinden 
korozyon nedeniyle ayrıntıları seçilemeyen 11.-12. yy.’a 
ait bronz sikke ele geçmiştir. P-13 ve 14’teki derinleşme 
çalışmaları sırasında, düzenli bir plan vermeyen moloz 
taşlardan yuvarlak planlı, belki bir siloya ait duvar ile 
kuzeyindeki çukurda dağılmış olarak insan kemikleri 
bulunmuştur. 

P-Q-R 12 ve kısmen 13 plan karelerinde yan yana sıra-
lanan küçük kare mekânlar vardır (Res. 5). İki evreli 
olduğu anlaşılan bu mekânların batıdaki bölümleri 
kireç-kum karışımı bir harçla birleştirilmiş dere 
taşlarından oluşmaktadır. Bu sıralı mekânlar batısındaki 
surla aynı doğrultudadır ve yine aynı malzeme ve işçilik-
le inşa edilmiştir. 1960’larda höyüğün park yapılması 
esnasında sur duvarı ve bu alandaki diğer yapıların batı 
duvarlarının yok edildiği anlaşılmaktadır.

Grinding stones, stone mortars, roughly shaped stone 
objects with a drain for olive oil or grape juice (wine), 
storage jars of various sizes and all types of glazed and 
unglazed cooking and serving vessels all indicate exten-
sive agricultural activities. Rooms in this layer, dating to 
the 11th century, were transformed to work-areas and 
storerooms about the middle of the century. A building 
extending into grid-squares P 12-13-14 is a good exam-
ple of this transformation. Yellow-beige coloured flooring 
was removed and placed under the storage jars to sup-
port them. Excavation of a single course of rubble wall in 
the north-south direction across the grid-squares Q-R 
12-13, revealed a bronze mortar (Fig. 2).

A large pit was found under a stone-paved room in grid-
squares R 12-13, where, in the previous campaign, we 
uncovered an ampulla with a depiction of St. Menas. The 
pit was filled with cut and rubble stones at a later date. 
Excavation of this pit and the room brought to light ani-
mal bones, potsherds with dark red brittle fabric, frag-
ments of a glass bracelet, an accessory of gilded bronze, 
possibly a belt buckle (Fig. 3) and a hoard of 28 silver 
plated Byzantine scyphate coins of the mid-11th century 
hidden among stones (Fig. 4). In another pit, in the east 
of the same area, were heavily corroded and thus illegi-
ble coins of the 11th-12th centuries mixed in earth. In the 
course of digging deeper in grid-squares P-13 and 14, a 
round and irregular wall of rubble stones, possibly 
belonging to a silo, was found along with human bones 
dispersed in a pit to its north.

There are small square rooms side by side in the grid-
squares P-Q-R 12 and part of 13 (Fig. 5). The western 
parts of these two-phased rooms were built with creek 
stones, bound with lime-sand mortar. These series of 
rooms are in the same direction as the fortification to 
their west and were built with the same materials and 
workmanship. Research indicates that during the con-
struction of a park here in 1960s, the fortification and the 
west walls of other rooms in this area were demolished.

Res. 1  Yumuktepe’nin zirvesindeki Ortaçağ açmalarının 2009 yılı 
kazılarındaki genel görünümü
Fig. 1  General view of the medieval trenches on the peak of 
Yumuktepe in 2009

Res. 2  
Bronz havan
Fig. 2
Bronze mortar
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P 11 açmasında kalan sura bitişik III no.’lu mekânın için-
de Demir Çağ’a ait harçsız dere taşlı duvar dolgusu 
ortaya çıkarılmış, bu dolgunun kuzeydoğuya doğru 
devam ettiği belirlenmiştir. Alandaki büyük bir çukur 
içinde çok sayıda değişik tipte sırsız ve boya bantlı testi 
ve seramik parçaları, başı noksan bir kuş figürünü ele 
geçmiştir. Yine R 11 plan karesinde surla ilişkili mekânın 
içinde bir demir kılıç (Res. 6) ile ön yüzünde Konstan-
tinos X. Dukas ve Eudoksia’nın birlikte tasvir edildiği 
(1059-1067) bir follis bulunmuştur. 

P–Q 12-13 kısmen de 14 no.’lu plan kareler içinde kalan 
alanda düzenli bir mimari kalıntı ve zemine rastlanma-
mıştır. Sadece küçük alanlar halinde sıkıştırılmış toprak 
ve kireç harçlı taban kalıntıları görülebilmektedir. Kireç 
harcı ile dere taşlarının birleşmesiyle örülmüş mekânlara 
doğudan bitişik bir sıra mekân daha vardır. Kesme taş ve 
devşirme malzemelerle örülmüş olan bu duvarların 
diğerlerinden biraz daha geç bir döneme ait olduğu 
düşünülmektedir. 

Zirvenin güney kesiminde 1960’larda inşa edilmiş 
modern su deposu, bu alandaki tüm yapıları tahrip 
etmiştir. Burada önceki yıllarda gün ışığına çıkardığımız 
mekânlara ait duvarların kaldırılmasından sonra 11. yy. 
başlarında inşa edilmiş yeni mekânlara ait duvarlar ve 
tabanlar bulunmuştur. P 15 plan karesindeki doğu, batı 
ve güney duvarları kısmen korunmuş odanın çakıl taşla-
rı üzerine kaplanmış kireç harçlı zemini ortaya çıkarıl-
mıştır. Bu mekânın batısında hafif eğim yaparak güneye 
doğru yükselen taş döşeli bir rampa mevcuttur. Kireç 
sıvalı mekânın doğusunda başka bir eve ait kapı eşiği 
vardır. Girişi kuzeydeki yola açılan evin kapısından 
sonra antre benzeri bir geniş bir koridor ve iki tarafında 
zemini iri taşlarla düzleştirilmiş karşılıklı iki oda bulunur. 
Koridorun güneyinde bir başka kapı eşiği daha yer alır. 
Aynı alan 11. yy.’ın ikinci yarısından sonrada yeni ara 
bölme duvarları örülüp küçültülerek kullanılmıştır. 
Burada 2007 yılı kazılarında kül içine gizlenmiş Bizans, 
Kilikya Ermeni Prensliği, Fatimi ve Büyük Selçuklular’a 

In room III, adjoining the fortification in trench P 11, an 
Iron Age wall with fill of creek stones and no mortar was 
uncovered and it was seen this filling extended north 
eastward. Numerous jug and potsherds of various types, 
both unglazed and band-painted, and a bird figurine 
with its head missing, were uncovered in a big pit here. 
An iron sword (Fig. 6) and a follis with Constantine X. 
Ducas and Eudoxia (1059-1067) on the obverse, were 
found inside a room (grid-square R11) which was relat-
ed to the fortification.

The area of the grid-squares P-Q 12-13 and partly 14 did 
not contain any regular architectural remains or flooring. 
There were only small patches of pressed earth and lime 
mortar flooring remains. The row of rooms with creek 
stones and lime mortar adjoins another row of rooms on 
the east. Built with cut stones and reused materials these 
walls seem to date to a later period.

The modern water tank construction, built in the south 
part of the hilltop in 1960s, destroyed all the buildings 
here. When the walls, uncovered here previously, were 
removed, new walls and floors of rooms from the early 
11th century were brought to light. The flooring of the 
room in grid-square P 15, with its east, west and south 
walls partially preserved, was exposed as a pebble layer 
coated with lime mortar. To the west of this room, was a 
stone-paved ramp ascending southward with a mild 
slope. To the east of the lime plastered room, is a door 
threshold of another house. The doorway from the street 
on the north leads into a wide corridor like a vestibule 
flanked with a room containing a flooring of large stones 
on either side. At the south end of the corridor is another 
threshold. The same area was used, into the mid-11th 
century, with alterations showing new walls dividing 
the rooms into smaller units. Here, a hoard comprising 
gold, electrum and bronze coins of the Byzantine 
Empire, the Armenian Principality of Cilicia, Fatimids and 
the Great Seljuks was uncovered in 2007. Dated to the 
third quarter of the 11th century, this hoard is of utmost 

Res. 3  Altın yaldızlı bronz kemer tokası
Fig. 3  Bronze belt buckle with gold gilding

Res. 4  Altın yaldızlı bronz sikkeler
Fig. 4  Bronze coins with gold gilding
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ait altın, elektron ve bronz sikkelerden oluşan bir define 
ele geçmişti. 11. yy.’ın üçüncü çeyreğine tarihlendirilen 
bu define Akdeniz’in doğusunda sınır, etnik ve din fark-
lılığı tanımadan gerçekleştirilen ticareti göstermesi ve 
yerleşimi tarihlendirmesi açısından oldukça değerlidir. 

11. yy. başlarına ait mimarinin daha özenli işçiliğine kar-
şın geç dönemde çamurla birleştirilmiş devşirme parçalar 
ve dere taşları kullanılmıştır. Yerleşimin karakteri ve 
düzeni genel olarak 11-12. yy. boyunca değişmemiştir. 

2009 yılında ilk kez kazdığımız deponun güneybatısın-
da ve güneyindeki R-S 12 plan karelerinde de yeni 
mekânlar ortaya çıkarılmıştır. Duvarlara ait taş sıraları 
genellikle sökülmüştür. Çakıl ve dere taşı serili zeminle-
rinin üzerinde sıkıştırılmış kireç harç sıvalı tabanları 
vardır. Burada üzeri süslenmiş satranç taşı olması muh-
temel küçük bir kemik obje (Res. 7), monokrom sırlı, 
kazıma ve renkli sır akıtma tekniklerinde 12. yy.’a tarih-
lendirilen Kıbrıs, Hatay-Çukurova, Suriye ve Doğu 
Akdeniz üretimi olan ithal seramikleri ele geçmiştir.

Bu yıl L-M plan karelerinde opus sectile döşemeye ait 
mermer parçalar ile kireç sıvalı zemini olan bir mekân 
bulunmuştur. Açmanın kuzey kesiminde büyük bir yan-
gın geçirmiş ya da özellikle yakılmış dibi dere taşı dol-
gulu büyük bir çukur belirlenmiştir. Burada, Demir 
Çağ’a ait dere taşından düzensiz duvar kalıntılarının 
yanı sıra, siyah firnisli ithal kandil ve bant bezemeli 
kyliks gibi tümlenebilir kaplar ele geçmiştir. 

Höyüğün batı yamacında Kalkolitik teras civarında 
yapılan kazılarda, zirveye doğru çıkan dere taşı dolgulu, 
sıkıştırılmış toprak tabanlı Ortaçağ’a ait olması müm-
kün bir yol kalıntısının 3 m. uzunluğundaki kısmı 
bulunmuştur.

value for it evinces the Mediterranean trade without bor-
ders, ethnic and religious differences, and helps date the 
settlement.

Contrary to the more careful work shown in the early 
11th century architecture, architecture of the later peri-
ods comprised reused materials with creek stones and 
mud only. The character and arrangement remained the 
same in overall during the 11th and 12th centuries.

The area to the south and southwest of the water tank, 
in the grid-squares R-S 12, was excavated for the first 
time in 2009, with rooms being uncovered. Most of the 
stone courses had been removed. The grounds are paved 
with creek stones and pebbles plastered with pressed 
lime mortar. Small finds from this area include a small 
bone object with decoration (Fig. 7), possibly a chess 
piece, and imported monochrome glazed terra cotta 
products, along with engraved and coloured glazed 
splash wares of the 12th century from Cyprus, Hatay-
Çukurova, Syria and the East Mediterranean. 

This year’s work in grid-squares L-M, brought to light 
marble fragments of opus sectile flooring and a room 
with a lime plastered floor. In the north part of the trench 
was a large pit filled with creek stones which had suf-
fered from a great fire or had been deliberately burnt. 
Here were found not very regular creek stone wall 
remains from the Iron Age, as well as vessels, that could 
be completed, such as imported black glazed lamps and 
cylix with band decoration.

On the west slope of the höyük, work was carried out 
around the terrace with Chalcolithic excavations and a 
3-meter stretch was uncovered, showing possibly a 
medieval road with pressed earth ground on a filling of 
creek stones.

Res. 5  P-Q-R-S 11-12-13 plan karelerinde belirlenen iki evreli 
11. yy. mimarisi
Fig. 5  11th-century architecture with two phases identified in the 
grid-squares P-Q-R-S 11-12-13

Res. 6  Bronz kılıç
Fig. 6  Bronze sword

Res. 7  Kazıma bezekli kemik obje 
Fig. 7  Bone object with engraved decoration
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Beydağları Yüzey Araştırmaları Antalya İli Kemer İlçesi 
Üçoluk mevkii Kavak Dağı üzerinde bulunan Mnara 
antik kentinde 26 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir*. 2009 sezonu için ekibin araştırma 
alanında konaklanması planlanmış, bu plana göre bir alt 
yapı oluşturulmuştur. Bu düzenleme sayesinde günü 
birlik ulaşımla kaybedilecek zaman işgücüne dönüştürü-
lerek 11 gün içerisinde 40 dönümlük alanın yerleşim 
haritası çıkarılmış ve içerisinde bulunan kalıntıların tanı-
mı bitirilmiştir. 

Kavak Dağı, çevresindeki tepelerden bağımsızlaşarak 
yükselir ve 1300 m. rakımda ortada geniş bir vadi bıra-
karak karşılıklı iki yamaca bölünür (Res. 1). Batıya bakan 
yamaç yerleşimin yoğun olduğu teraslardan oluşur. 
Diğeri ise doğu bakışımlıdır ve üzerinde oldukça az 
sayıda yapı kalıntısı bulunmaktadır. Yapı teraslarının 
bulunduğu yamaç KD-GB doğrultuludur. Bu teraslarda 
kaya kütleleri genellikle yapıların arka duvarlarını oluş-
turmakta bazı teraslarda ise kaya kütleleri kesilerek 
mekânlara yer açılmıştır. Yapıların vadiye bakan cephe-
leri çoğunlukla teraslanarak cadde ya da sokak şeklinde 
düzenlenmiş yapılar sırasıyla aşağıda tanımlanmıştır.

Mnara yerleşiminde yapıların incelenmesi henüz tamam-
lanmamıştır. Fakat bugüne kadar yapılan çalışmalar 

* Yüzey araştırmalarımızın başarıyla sorunsuz gerçekleşmesin-
de izin, katkı ve maddi destekleri için Genel Müdürlüğümüz 
ile DÖSİM Merkez Müdürlüğü ve çalışanlarına, araştırmala-
rımızın ilk yıllarından bu yana desteklerini esirgemeyen Suna 
– İnan Kıraç AKMED’in müdürü Sayın K. Dörtlük ve çalışma 
arkadaşlarına, her türlü ihtiyaç ve eksiğimizde yanımızda 
olan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve tüm çalışanlarına, 
malzeme taşınmasında yardımcı olan Kumluca Belediye 
Başkanlığı ve Başkanı Sayın Hüsamettin Çetinkaya’ya, harita 
çalışmalarımızda yardımcı olan Evran Haritacılık ve 
Y. Evran’a, zor koşullara rağmen kaçmayıp son güne dek 
özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma ve öğrencilerime son-
suz teşekkürlerimle... 

The 2009 campaign of surveys in the Beydağları was 
conducted at Mnara located on Kavak Dağı in Üçoluk 
mevkii of Kemer ilçesi, Antalya from August 26th to 
September 5th*. It was planned to overnight at the site in 
2009 in order save from time and thus we managed to 
complete the mapping of 40,000 sq. m. in 11 days as 
well as providing descriptions of the the remains.

Kavak Dağı rises independently from its surroundings 
and divides into two slopes with a wide valley in 
between at an altitude of 1300 m. (Fig. 1). The slope 
facing west has terraces showing settlement remains 
while the other slope faces east and shows very few 
building remains. The slope showing settlement remains 
extends in the northeast-southwest direction. On these 
terraces the rocks generally form the back walls of the 
buildings and on some others the rocks are cut to make 
rooms. The facades of the buildings facing the valley on 
the terraces are arranged as streets and alleys. These 
buildings are described below.

Investigation of buildings at Mnara has not been com-
pleted, but our explorations to date have brought to light 
some characteristics of the house plans. 

– The rear walls either lean onto the rocks or are formed 
partially from hewn rock.

– The facades usually face the valley, i.e. west.

* Our sincere thanks to the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums, Ministry of Culture and Tourism, and 
DÖSİMM for the permission, contribution and financial sup-
port facilitating a successful campaign, Suna & İnan Kıraç 
AKMED’s director Mr. K. Dörtlük and his colleagues for their 
support since the beginning of our surveys, Akdeniz Univer-
sity’s Presidency for being with us when we need them, 
Kumluca Municipality and Mayor Hüsamettin Çetinkaya for 
the transport of materials, Evran Haritacılık and Y. Evran for 
the mapping work, and our team members and students who 
did not abstain from working under difficult conditions…

Beydağları Yüzey Araştırmaları 2009: Mnara

Surveys in the Beydağları in 2009: Mnara
İsa KIZGUT – Emrah AKALIN

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI / SURVEY REPORTS
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sonucu özellikle konutların planlarında bir karakteristik 
oluştuğu söylenebilir. 

– Arka duvarlar ya ana kayaya yaslandırılmış ya da kıs-
men ana kaya düzleştirilerek oluşturulmuştur.

– Cepheler genellikle vadiye (batıya) bakmaktadır.

– Yapıların cephesinde mutlaka sokak bulunur, bu 
sokakların da topografya nedeniyle genellikle dolgu 
ile oluşturulan teraslar üzerine yapıldığı görülür.

– Yapılar, plan olarak genellikle cepheden girilen bir ön 
oda (koridor) ve bu ön odadan ulaşılan mekânlardan 
oluşmuştur (Res. 2). 

– Aynı teras üzerinde bulunan yapıların hemen hepsi 
aynı büyüklükte değildir. Kompleks olarak değerlen-
dirdiğimiz yapıların en dışında kalan mekân diğer 
yapıdan hem soyutlanmış hem de mimari olarak cep-
hesi vurgulanmıştır. Eldeki bulgulara göre kesin olma-
sa da bu mekânların özel olarak düzenlenmiş andron 
ya da kutsal amaçlı mekânlar olabileceği gibi hayvan-
cılığa uygun olan Mnara’da, elde edilen yünlerden 
dokuma tezgâhlarının bulunduğu bağımsız işlikler de 
olabileceği düşünülmektedir (Res. 3). 

Yapıların tamamı konut değildir, ticari agora, meclis 
binası gibi belirli olanlar dışında yapıları konuttan ayıran 
özellikte olanlar da tespit edilmiştir. Bunlar; cephesinde 
çift girişi bulunanlar ile mimari dokusuyla konut olama-
yacak kalitede işçiliğe sahip olanlardır. 

Yapılan gözlem ve incelemeler sonucunda, yerleşimde 
bulunan ve yaşam için çok önemli işlevi olan sarnıçlar 
için de genel kuralların uygulandığı tespit edilmiştir: 

– İncelenenlerin tamamı armudi (ağzı ve dibi dar, ortası 
geniş) formludur. Sarnıçların mimari formu tarihleme 
için başvurulan özelliklerden biridir. Armudi form 

– Along the facades of the buildings extend streets 
which, due to topography, are usually formed on top 
of the filled terraces.

– The buildings usually have a vestibule (corridor) 
accessed from the façade and the interior rooms are 
accessed from this vestibule (Fig. 2).

– Almost none of the buildings on the same terrace are 
of the same size. The outermost room in buildings that 
might be considered as complexes, is isolated and has 
an architecturally articulated façade. According to the 
data at hand, these rooms could be androns or spe-
cially arranged rooms with a sacred function, or inde-
pendent work-areas containing wool-weaving looms 
as Mnara was appropriate for animal husbandry 
(Fig. 3). 

Not all buildings are houses; apart from the clearly dis-
tinct ones such as the commercial agora and assembly 
hall, some buildings are seen to be different from houses. 
These have double entranceways on the façade, plus 
an architectural exterior that is too superfluous for a 
dwelling.

On site observations and investigations found general 
rules were applied for cisterns in the settlement:

– All the cisterns examined have a pear-like shape (i.e., 
mouth and bottom are narrow while the belly is 
wide). Architectural form of cisterns is usually consid-
ered a criterion for dating and pear-shaped cisterns 
are thought to be from the Hellenistic period.

– Mouth diameters vary from 1.20 to 1.50 m. and are 
closed off with a lid (Fig. 4). This point was identified 
from the extant examples while those without a lid do 
bear traces of a lid.

Res. 1  Mnara, genel
Fig. 1  General view of Mnara

Res. 2  Konut planı
Fig. 2  A house plan



117

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

için Hellenistik Dönem tarihlemesi genelde kabul 
görmektedir.

– Ağız çapları 1.20 ile 1.50 m. arasında ve mutlaka 
kapakla örtülüdür (Res. 4) (Korunabilmiş örneklere 
göre bu tespit yapılmış, kırık olanların bazılarında da 
kapağa ait izler gözlemlenmiştir).

– Yapılardan çok uzak tutulmamıştır. Sokak suları ile 
değil çatı suları ile doldukları kesindir. Çünkü sokak-
lar hep yapıların cephesinde, sarnıçlar ise avluda yer 
almaktadır.

– Sarnıçlar büyük oranda ana kayaya oyulmuş, gerek 
duyulduğunda örülerek tamamlanmıştır.

– Korunmuş örneklere göre sarnıçlara çatı suyunu yön-
lendiren çörtenli oluk blokları kullanılmıştır (Res. 5). 

– Mezar tipleri, geçen sezon yaptığımız sınıflamaya 
göre, kaya mezarı (Sadece tek örnek vardır. Bu mezar 
Roma Dönemi’ne tarihlenir ve kent girişinin çok 
dışında ve alt kotta bulunmaktadır) khamosorionlar, 
lahitler ve örgü mezarlardır. Bu sezon yapılan araştır-
malarda lahitler için yeni bulgular ve buna göre yeni 
sonuçlar elde edilmiştir. 

– Lahitler bir avlu içerisine alınmışlardır ve bu avlular 
konutlara yakın veya bağlıdır.

– Dar olan lahitlerde görülmeyen bir özellik geniş lahit-
lerde dikkat çekmektedir. Lahdin içi boydan boya 
ince bir kanalla ayrılmıştır. Bu kanalın bir tek açıkla-
ması vardır. Geniş olan alan ikiye bölünerek kullanıl-
mak istenmiş olmalıdır. 

– Lahitlerin tamamına yakını yalındır. Bazılarında tabu-
la ansata görülmektedir.

– They are close to buildings. It is certain they were 
filled with the water from the roofs, not from the 
streets, because the streets extend along the facades 
of the buildings while the cisterns are located in 
courtyards. 

– The cisterns are hewn from the bedrock to a great 
extent and any gap is completed with masonry.

– According to extant examples, the water from the roof 
was directed to the cisterns by channeled masonry 
ending with gargoyles (Fig. 5).

Grave types are, according to our previous surveys, rock 
tombs, rock sarcophagi (chamosoria). Sarcophagi and 
built-tombs were found with only a single example from 
the Roman period, located some distance from the town. 
This year’s campaign compiled new sarcophagi and thus 
new results.

– Sarcophagi are placed within a courtyard close or 
next to a house.

– A feature not observed in narrow sarcophagi is  
found in wide sarcophagi, which have a thin 
longitudinal groove. This groove can be explained 
only in one way – the wide area is divided into two 
for multiple uses.

– Almost all the sarcophagi are plain; only a few have 
tabulae ansatae.

Epigraphic Work

New inscriptions found in 2009 were turned over to 
Prof. Dr. B. İplikçioğlu and his team, who have been 
conducting the epigraphic surveys of the region. The 
most important inscription, which honors Emperor 
Caligula and his wife Messalina, is dated to the early 

Res. 3  Dokuma tezgâhı ağırlıkları
Fig. 3  Loom weights

Res. 4  Sarnıç ağzı
Fig. 4  Mouth of a cistern
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Epigrafik Çalışmalar

2009 Mnara araştırmaları sırasında yeni tespit edilen 
yazıtlar bölgenin epigrafik araştırmalarını yürüten Prof. 
Dr. B. İplikçioğlu ve ekibine teslim edilmiştir. Yazıtlardan 
en önemlisi ilk çözümlemeye göre erken Roma 
Dönemi’ne aittir. İmparator Caligula ve eşi Messalina 
için dikilen onur yazıtıdır. Yani Likya Bölgesi’nin Roma 
eyaleti ilan edilişinin hemen başında Mnara Demosu 
tarafından Roma İmparatoru ve eşine armağanıdır. 

Mnara Çevresi Araştırmalar

Kent merkezi çalışmaları dışında yerleşimin çevresinde 
de araştırmalar sürdürülmekte ve halktan alınan bilgiler 
değerlendirilmektedir. Bu çalışma ile küçük yerleşimle-
rin merkezlerle bağlantıları da anlaşılmaktadır. Üçoluk 
Yaylası içerisinde bir kayalığın alnacında yer alan kabart-
ma elinde tuttuğu budaklı sopa ile Herakles olarak 
tanımlanmıştır (Res. 6). 

Roman period. That is, the demos of Mnara honored this 
Roman emperor and his wife right from the beginning 
when Lycia was declared a Roman province.

Surveys in the Environs of Mnara

Surveys continued outside the settlement and locals 
were interviewed. This survey also investigated connec-
tions of small settlements with their major city. At Üçoluk 
Yaylası a rock relief was identified as Herakles holding his 
club (Fig. 6).

Res. 5   
Çörten iç görünüş
Fig. 5
Interior of a 
gargoyle

Res. 6   
Herakles 
kabartması
Fig. 6
Relief of Herakles
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2008 ve 2009 yılları yaz aylarında N. Momigliano baş-
kanlığındaki bir ekip tarafından Fethiye İlçesi’ndeki 
Çaltılar Köyü yakınındaki höyükte arkeolojik yüzey araş-
tırmaları gerçekleştirilmiştir (Res. 1). İngiltere Bristol ve 
Liverpool ve Türkiye’den de Uludağ Üniversiteleri ara-
sında uluslararası işbirliği ile hayata geçirilen bu projeye 
Türkiye’den ve Avrupa Birliği ülkelerinden çeşitli kurum-
lardan katılım sağlanmıştır.

Projenin asıl amacı Çaltılar Höyüğü’nün sistematik 
yüzey araştırmasını (ve de gelecekte kazılarını) yaparak 
genelde Klasik Dönem öncesi güneybatı Anadolu, özel-
de ise Likya Bölgesi’nin yerleşme tarihi ve maddi kültü-
rüne dair yeni kanıtlar toplamaktır.

Yaklaşık üç hektarlık bir alan kaplayan höyük, 1980’lerin 
sonlarında Dr. J. Coulton’un başkanlığındaki Balboura 
yüzey araştırmaları sırasında ilk kez incelenmiştir. 
Coulton’un ön raporlarında, görsel malzeme olmaksızın 
burada İ.Ö. 4., 3. ve 1. binyıl başına ait seramikler 
bulunduğu belirtiliyordu. 1990 yılında höyük ve civarı 
arkeolojik sit ilan edilmiş ancak 2008 yılına kadar bura-
daki tek arkeolojik etkinlik Fethiye Müzesi uzmanları 
tarafından yüzeyden seramik toplanması olmuştur. 

Ekibimiz 2008 ve 2009 yıllarının yaz aylarında topogra-
fik, jeofizik ve arkeolojik incelemeler yaptı. Öncelikle 
höyüğün hemen bitişiğindeki tarlalarda inceleme yapa-
rak ne kadar yayıldığını ve bir aşağı kent bulunup bulun-
madığını değerlendirmek istedik. Höyüğün doğu ve batı 
kenarlarında arkeolojik malzemede ani bir azalma göz-
lendi. Ancak kuzey ve güneyde seramik bakımından ve 
diğer buluntularca zengin tarlaların olması aşağı terasla-
rın varlığı anlamına gelebilir. Daha da güneyde yer alan 
tarlalarda ise Roma Dönemi malzemesi görüldüğünden 
bilahare jeofizik inceleme sahasına dâhil edildiler. Bu ön 
ve hızlı yüzey araştırmasından sonra tüm höyüğün bir 
kontur haritası hazırlanarak jeofizik tetkik ve yüzey 
buluntularının yoğun toplanmasına uygun topografik 
kontekst oluşturuldu. Veriler GIS paketine yüklenerek, 

In the summers of 2008 and 2009, a team led by 
N. Momigliano conducted archaeological investigations 
of the höyük located near the modern village of Çaltılar, 
in the district of Fethiye (Fig. 1). This is an international 
collaborative project working under the aegis of the 
Universities of Bristol, Liverpool and Bursa (Uludağ 
Üniversitesi), and with collaborators from several other 
institutions in Turkey and the present European Union.

The overall aim of the project is to provide new evidence 
regarding the settlement history and material culture of 
pre-Classical SW Anatolia in general (and Lycia in par-
ticular), by means of a systematic survey of Çaltılar 
höyük, hopefully to be followed by extensive excava-
tions.

The höyük, which extends over about 3 hectares, was 
first investigated during the work of the Balboura Survey, 
directed by Dr. J. Coulton in the late 1980s. Coulton’s 
preliminary reports mentioned, but did not illustrate, the 
presence of ceramics belonging to the 4th, 3rd and early 
1st millennia B.C. In 1990 the site and its environs were 
declared a protected archaeological area, but until the 
summer of 2008 the only archaeological activity had 
been the occasional collection of surface finds by mem-
bers of staff from the Fethiye Museum.

During the summers of 2008 and 2009 our team pro-
duced topographical, geophysical, and archaeological 
surveys of the site. First of all, we began with a rapid 
reconnaissance in the fields immediately adjacent to the 
höyük, to assess the extent of the site, and particularly 
the presence of a possible ‘lower’ town. This activity 
revealed a sudden drop-off in archaeological remains to 
the east and west of the visible edges of the mound. To 
the north and south, however, there were fields rich in 
pottery and other finds, which may represent lower ter-
races. Fields further south yielded some Roman material, 
and were included in the subsequent geophysical 
investigations. After this preliminary, rapid survey, we 

Çaltılar Yüzey Araştırması 2008 - 2009 Çalışmaları

Report on the Çaltılar Survey Project 2008 - 2009
Nicoletta MOMIGLIANO – Alan GREAVES – Tamar HODOS – Belgin AKSOY
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kontur haritaları ve üç boyutlu projeksiyon olarak işlen-
miştir. Gelecek yıllarda bu haritayı höyüğün çevresini de 
içerecek şekilde genişletmeyi, tarla sınırları, teraslar ve 
yollar gibi arkeolojik ve modern yüzey bulgularını da 
işlemeyi planlamaktayız.

2008 yılında alanda kuzey-güney yönlü bir kesit boyun-
ca magnetometre incelemesi yapılmış idi. Bu sayede, ön 
araştırma sırasında dikkat çeken seramik miktarının dik-
kat çeken ani azalması, jeofizik inceleme verilerine de 
yansıyarak teyit edilmiş oldu. Höyüğün büyük kısmında 
görülebilir olan tek toprak altı bulgusu eski tarla sınırı 
sistemi kalıntıları idi. Kesit güneydoğu ve kuzeydoğu 
alt teraslara doğru genişletildi. Çünkü buralarda yoğun 
yüzey buluntusu olmasına karşın yüzey altından net bir 
şey algılanamamıştı. Höyüğün üst kuzeydoğu köşesinde 
ilginç bir dizi anomali saptandı; söz konusu anomaliler, 
en az bir tane düz hatlı yapı içeren, önemli büyüklükte 
bir dizi taştan yapı ve de höyüğün konturunu takip eden 
olası duvarlar anlamına gelebilir. 2010 yılında, elektrik 
tomografi kullanarak daha fazla jeofizik inceleme yap-
mayı planlıyoruz. Jeolojide başarıyla kullanılan bu yön-
tem 12 m. derinliğe kadar yerin düşey kesitlerini dilimler 
halinde üreten dirençlilik yöntemidir; ancak bugüne 
kadar arkeolojide yalnızca yatay ve tek dönemli sitlerde 
kullanılmıştır. Türkiye’de hiçbir höyükte sistematik şekil-
de kullanılmamış olup 12 m. yükseklik, 3 hektarlık ala-
nın yanı sıra, hafif nemli yayla ortamıyla da Çaltılar, 
tabakalaşmış çok dönemli bir sitte bu yöntemi denemek 
için ideal bir yerdir.

Çalışmalarımızda 5x5 m.’lik plan karelerde sistematik ve 
tam yüzey incelemesi yaparak malzeme toplandı. Höyük 
üzerinde ve dışındaki etkinlik seviyelerini karşılaştıra-
bilmek amacıyla höyüğün kuzey, doğu ve güney dış 
yönünde de malzeme toplanmıştır. Toplanan malzeme 
miktarı 33000 kadar seramik parçası ve 1000 kadar da 

completed a contour map of the whole mound, in order 
to provide a proper topographic context for the results of 
the geophysical survey and intensive collection of sur-
face finds. The data were uploaded into a GIS package, 
and then rendered as contour maps and 3D projections. 
In future years we hope to extend this map beyond the 
mound itself, and add more details of archaeological and 
modern surface features, such as field walls, terraces, 
and roads. 

In 2008 a magnetometer survey was conducted in a 
north-south transect through the site. This confirmed that 
the drop-off in pottery noted in the preliminary survey 
was reflected in the geophysical survey data. Across 
much of the mound the only visible sub-soil features 
were the remnants of the old field wall system. The 
transect was extended to the SE and NE lower terraces, 
where there had been dense surface finds, but no clear 
sub-surface features were detected. In the upper NE 
corner of the mound, however, we identified a very inter-
esting set of anomalies, which may represent a series of 
stone-built structures of considerable size, including at 
least one rectilinear building and possible walls that fol-
low the contour of the edge of the mound. In 2010 we 
plan to conduct more geophysical investigations, using 
electrical tomography. This is a resistivity method that 
generates vertical sections in ‘slices’ through the ground 
to a depth of 12 m. It has been applied successfully in 
Geology, but in Archaeology it has been used only on 
single-period and flat sites. It has never been applied 
systematically to a höyük in Turkey. The size of Çaltılar 
(about 3 hectares, and 12 m. high) and its location (in 
the slightly damp conditions of the yayla) make it an 
ideal case-study to test the application of this method in 
a stratified multi-period site.

In 2008 and 2009 we also carried out a systematic and 
total collection of archaeological artefacts over the 
höyük in a 5 by 5 m. square-grid. We also collected finds 
over other areas beyond the höyük to the north, east and 

Res. 1  Çaltılar Höyüğü’nün hava fotoğrafı
Fig. 1  Aerial view of Çaltılar Höyük

Res. 2  Geç Kalkolitik çanak çömleği
Fig. 2  Late Chalcolithic pottery
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çakmak taşı, cüruf, yanık kerpiç ve el değirmenleri gibi 
çeşitli buluntulardan oluşmaktadır.

2009 yılında Tübingen Üniversitesi’nden Dr. M. 
Kibaroğlu, sitin en ayırt edici ve yaygın ve de yerel üre-
time benzeyen geç Kalkolitik – Demir Çağı seramik 
gruplarını kimyasal ve petrografik açıdan incelemek 
üzere örnekler topladı. Önümüzdeki yıllarda örnek alımı 
ve analizler, sıra dışı parçaların üretim yerini kesinleşti-
recek ve üretim süreciyle ilgili daha teknik soruları yanıt-
layacak şekilde genişletilecek. Kibaroğlu ve Momigliano 
yakınlardaki Esenköy’de (diğer adıyla Dont) hâlâ yaşayan 
ancak bir-iki nesil sonra kaybolacak gibi görünen, sade-
ce kadınların yaptığı geleneksel seramik üretimi konu-
sunda etno-arkeolojik bir ön araştırma gerçekleştirdi. 
Yine 2009 yılında Dr. W. Eastwood, A. McMillan 
(İngiltere Birmingham Üniversitesi) ve B. Hepbilgin 
(Ankara Üniversitesi)’den oluşan çevre araştırma ekibi 
höyüğü jeomorfolojik açıdan değerlendirmek ve özellik-
le Gölhisar Gölü, Söğüt Gölü ve Elmalı (ki çok önemli 
paleo-çevre verileri elde edilmiştir)’ya göre çevre kon-
tekstine oturtmak ve de ileride yapılacak paleo-çevre 
analizleri için potansiyel alanları saptamak amacıyla 
Çaltılar’ı ziyaret etti. C. Sökü ve E. Küçük (Air Stüdyo, 
Antalya) tarafından helyumlu balon ve uzaktan kuman-
dalı fotoğraf makinesi kullanılarak hava fotoğrafları 
çekildi (Res. 1).

Toplanan malzeme üzerinde daha fazla inceleme ve 
analitik çalışma yapılması gereklidir. Fakat şimdiye kadar 
gerçekleştirdiğimiz araştırma sonucu şu ön değerlendir-
meleri yapabiliriz: Öncelikle, Balboura yüzey araştırma-
larında da öne sürüldüğü gibi geç Kalkolitik (GK, İ.Ö. 4. 
binyıl), İlk Tunç Çağı (İTÇ, 3. binyıl) ve Demir Çağı (DÇ, 
1. binyıl) iskânı teyit edilmiştir ve sistematik topladığımız 
buluntular sayesinde daha açık şekilde örneklenebilir. 

south, to allow us to compare off-site and on-site levels 
of activity. Our collection has yielded a total of about 
33.000 potsherds and about 1000 other finds, such as 
flint tools, slag, burnt mud-brick, and querns.

In 2009 Dr. M. Kibaroğlu (University of Tübingen) col-
lected ceramic samples to characterise chemically and 
petrographically some of the site’s most distinctive and 
common late Chalcolithic-Iron Age ceramic groups, 
which appear to be local productions. In future years the 
sampling and analyses will be extended to ascertain the 
provenance of unusual pieces as well as to answer more 
technical questions concerning manufacturing process-
es. Kibaroğlu and Momigliano also conducted a prelimi-
nary ethno-archaeological investigation of traditional 
pottery production in the nearby village of Esenköy 
(a.k.a. Dont) – a craft activity carried out exclusively by 
women and which is likely to vanish in the next couple 
of generations. Also in 2009, a small environmental team 
comprising Dr. W. Eastwood, A. McMillan (University of 
Birmingham) and B. Hepbilgin (University of Ankara) 
visited Çaltılar to appraise the region with respect to the 
geomorphology, to place the site and environs within an 
environmental context, especially in relation to regional 
sites such as Gölhisar Gölü, Söğüt Gölü and Elmalı 
(which have yielded important palaeoenvironmental 
data) as well as to reconnoiter potential sites for future 
palaeoenvironmental analysis. Aerial photographs were 
taken by C. Sökü and E. Küçük (Air Studyo, Antalya) 
using a helium-filled balloon and remote-controlled dig-
ital camera (Fig. 1).

Further study and analytical work on the material col-
lected is needed, but the research we have carried out so 
far allows us at least to report the following preliminary 
results. First, the evidence for late Chalcolithic (4th), early 

Res. 3   
Çakmak taşı 
dilgi ve obsidyen 
çekirdek
Fig. 3   
Flint blade and 
obsidian core

Res. 4
Demir Çağı 

çanak çömleği
Fig. 4

Iron Age pottery
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Örneğin, GK yerleşme ile ilgili kanıtlar birkaç tutamak 
ve genişleyen ağızlı, kulplu büyük kâselere (Res. 2) ait 
fragmanlar olup, Mellink tarafından Elmalı (Bağbaşı) 
kazılarında ele geçen GK çanak çömleği ile tamamen 
benzerdir. Bir başka örnek ise hem İTÇ hem de DÇ evre-
lerine ait kanıtlardan gelmektedir; muhtemelen Melos 
Adası kökenli İTÇ obsidyen (Res. 3) ve çeşitli Anadolu ve 
Ege yöreleri (örn. Phrygia, Karia, Ionia adaları, Atina, 
Euboia, Korinthos ve de Kıbrıs gibi çok daha uzak yöre-
ler; Res. 4) kökenli DÇ seramikleri özellikle ilginçtir. 
Çünkü ithal ürünler üzerinden yoğun iletişim şebekeleri-
nin varlığına işaret ediyor. Görece küçük ve sahilden 
uzakta bir yerleşmede, sadece yüzeyden toplanan mal-
zeme içinde bu kadar geniş ithal DÇ seramik yelpazesi-
nin keşfedilmesi, hem Ege hem de Anadolu’ya olan 
tutarlı yönelimi yansıtır ve Tunç Çağı’nda görülen bu 
eğilimin devam ettiği anlamına gelir. İkinci olarak çalış-
mamız sonucunda ilk kez höyükte İ.Ö. 2. binyıl (OTÇ ve 
STÇ) iskânı birkaç kırmızı astarlı kaburgalı kâse fragma-
nı, kimileri ise çift kalınlaştırılmış ağız kenarlı ve kulpla-
rı ağızdan yukarı yükselmekte olup Beycesultan’dan 
Troia’ya (Res. 5 sağ alt) kadar birkaç Anadolu yerleşimin-
deki OTÇ ve STÇ örneklerine çok benzemektedir. 
Dönemin Hitit ve Mısır yazılı kaynaklarında bu bölge 
hakkındaki referanslar açısından bakıldığında bu çok 
ilginç bir durumdur. Özellikle de Hitit belgelerinde 
Lukka ülkesinde örneğin en azından daha sonraları 
Hellen yerleşimi Oinoanda ile özdeşleştirilebilen 
Wiyanawanda gibi Çaltılar’ın sadece 10 km. güneyinde 
ve de hiçbir OTÇ-STÇ yerleşim izi sunmayan çok sayıda 
yerleşimden söz etmektedir. Aslında Çaltılar, Oinoanda’-
nın yakınında İ.Ö. 2. binyıl yerleşimine dair en sağlam 
kanıtları sunan tek yerleşmedir. Üçüncü olarak Klasik, 
Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait malzeme-
nin, toplamın %1’inden bile düşük olmasıyla, Arkaik 
Dönem’den (İ.Ö. 6. yy.) sonra iskânın çok sınırlı olduğu-
nu araştırmamız teyit ediyor görünmektedir. Dördüncü 
ve sonuncu bir husus olarak jeofizik incelemelerimiz 
Klasik Dönem öncesine ait önemli büyüklükte taştan 

Bronze Age (3rd), and Iron Age (1st millennium B.C.) 
occupation, as already suggested by the Balboura 
Survey, has been confirmed, and can now be illustrated 
more clearly thanks to our systematic collection of arte-
facts: for example, evidence for late Chalcolithic occupa-
tion is provided by the presence of several lug handles 
and fragments of large handled bowls with flaring rim 
(Fig. 2), all of which find exact parallels in the late 
Chalcolithic pottery from Mellink’s excavations at Elmalı 
(Bağbaşı); another example is offered by the evidence 
for both the early Bronze Age and Iron Age phases, 
which is especially interesting because it indicates exten-
sive contact networks through imported materials, such 
as early Bronze Age obsidian probably originating from 
the Greek island of Melos (Fig. 3) and Iron Age ceramics 
from various Anatolian and Aegean regions, e.g. Phrygia, 
Caria, the Ionian islands, Athens, Euboea, Corinth, and 
possibly more distant places, such as Cyprus (Fig. 4); the 
discovery of such a wide spectrum of Iron Age ceramic 
imports - recovered from surface collection alone - at a 
relatively small, non-coastal site reflects the settlement’s 
firm orientation towards both the Aegean and Anatolia, 
continuing the trend already seen in the Bronze Age. 
Second, our work has shown for the first time evidence 
for 2nd millennium occupation (Middle and Late Bronze 
Age) in the form of several fragments of red-slipped cari-
nated bowls, some with bead-rims and handles set 
above the rim, closely comparable to Middle and late 
Bronze Age examples from several Anatolian sites, from 
Beycesultan to Troy (Fig. 5, bottom right); this is 
extremely interesting in view of references to this area 
present in Hittite and Egyptian written sources of this 
period. The Hittite documents, in particular, mention a 
number of towns in the land of Lukka, such as 
Wiyanawanda, which might be identified, at least as a 
place-name, with later Greek Oenoanda – a site located 
only about 10 km. south of Çaltılar, but with no evidence 
of middle-late Bronze Age occupation. Indeed, Çaltılar 
so far appears to be the only settlement in the area 

Res. 5  
İTÇ -OTÇ/GTÇ çanak çömleği
Fig. 5  
Early Bronze Age-Middle/Late 
Bronze Age pottery
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yapıların (en azından bir tane düz hatlı yapı ve de olası 
savunma duvarlarının) varlığını önermektedir.

“Arkeolojik” içerikli çalışmalarımızın yanı sıra her yaz 
köyde halka açık toplantılar düzenleyerek yaptığımız 
işin doğasını anlattık, elde ettiğimiz ön izlenimleri pay-
laştık ve de halktan gelen soruları cevapladık. Çok başa-
rılı geçen bu toplantılara komşu köylerden de katılanlar 
oldu ve toplanan malzemenin değerlendirilmesi ve de 
çocuklar için eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilmesi için 
fırsat sağlandı (Res. 6).

Çalışmaları kısaca özetleyecek olursak, Çaltılar Yüzey 
Araştırması Projesi, Klasik Dönem öncesi Likyasının 
maddi kültürü ve yerleşme tarihine dair etkileyici kanıt-
lar sağladı. Kıyıdan uzak, yüksek rakımda ve görece 
küçük ebatlı olmasına karşın Çaltılar’ın yaygın ticaret 
şebekelerine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Çal-
tılar’ın, bölgede Kalkolitik’ten Arkaik Dönem’e kadar 
güzel bir stratigrafi veren birkaç sitten biri olduğunu ve 
Ege, Doğu Akdeniz ve Anadolu’nun üç bin yıl boyunca 
nasıl etkileştiği gibi daha geniş kapsamlı hususlardaki 
sorulara ışık tutabileceğini söyleyebiliriz. Acaba burası, 
İ.Ö. 2. binyıl Hitit kaynaklarında adı geçen Wiyanawanda 
olabilir mi? sorusunun yanıtını ancak Çaltılar’da ve 
Hellen Oinoanda’nın geniş teritoryumunda ayrıntılı 
incelemeler verebilir. Fakat çalışmalarımız şimdilik 
Çaltılar’ın sıra dışı bir sit olmadığını gösteriyor.

around Oenoanda, to have secure evidence of 2nd mil-
lennium occupation. Third, our work also appears to 
confirm that occupation after the Archaic period (6th 
century B.C.) was very limited, as indicated by the neg-
ligible percentage (less than 1%) of material that can be 
dated to the Classical, Hellenistic, Roman, and Byzantine 
phases. Fourth and finally, our geophysical investigations 
suggest the presence of pre-Classical stone-built struc-
tures of considerable size (including at least one rectilin-
ear building and a possible set of defensive walls).

In addition to our more ‘archaeological’ activities, every 
summer we have also held public meetings in the village 
to explain the nature of our work, share our preliminary 
results, and answer questions to the general public. 
These extremely successful events were attended also by 
people from neighbouring villages, and included the 
opportunity to handle collected artefacts and fun activi-
ties for children (Fig. 6).

To sum up, the Çaltılar Survey Project has provided 
intriguing evidence concerning the material culture and 
settlement history of pre-Classical Lycia. Our work sug-
gests that Çaltılar, despite its altitude, distance from the 
coast, and relatively small size, was connected to exten-
sive trade networks. It also suggests that it is one of the 
few sites in this region that can provide a good stratified 
sequence for the Chalcolithic to Archaic periods, and 
also answer broader questions concerning Aegean, East 
Mediterranean, and Anatolian interactions over three 
millennia. Could this site be the Wiyanawanda men-
tioned in the Hittite texts of the 2nd millennium B.C.? This 
question can only be answered by further investigations 
at Çaltılar and within the wider territory of later, Greek 
Oenoanda, but our work so far indicates that our site is 
not an implausible candidate.

Res. 6  Çalışmalarımızı anlattığımız halk toplantıları
Fig. 6  Public meetings to explain our work
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Isparta ili ve ilçelerinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sağ-
ladığı izinle, başkanlığım altında başlatılan yüzey araş-
tırması Isparta’nın yaklaşık olarak 24 km. kuzeyinde, 
Gönen İlçesi’nde yer alan Konane (Roma Dönemi’nde: 
Conana) antik kentinde gerçekleştirilmiştir (Res. 1). 
Konane bu güne dek kesintili olarak ve genellikle epig-
rafik yüzey araştırmaları kapsamında araştırılmıştır (W. 
H. Buckler v.d., Monumenta Asia Minoris Antiqua IV, 
1933; M. Özsait, “1984 ve 1985 Yılı Isparta Çevresi 
Tarihöncesi Araştırmaları”, AST 4, 1987; Th. Drew-Bear, 
“Arameia, Konana, Pisidia Antocheia’sından Yeni Yazıt-
lar”, AST 26, 2008). 

Kuzeyde, Barla ve Tınaz dağlarının yüksek tepeleriyle 
çevrelenen ve Eğirdir Gölü ile Milyas ve Kibyratis arası nı 
birleştiren doğu-batı eksenli bir koridor konumundaki 
verimli ovalardan meydana gelen havza, küçük bir 
Pisidia toplumunun asırlar boyu gelişimini incelemek 
bakımından ideal şartları taşımaktadır. Uluslararası ve 
disiplinler arası bir işbirliği olarak 2008 yılından bu yana 
devam eden Isparta Arkeolojik Surveyi (IAS) projesinin 
amacı, Gönen ve çevresinin kültürel ve tarihsel gelişimi-
nin araştırılmasıdır. Apollonia ve Seleukeia Sidera gibi 
Konane’ye yakın yerleşmelerin Attalos ve Seleukos tara-
fından kurulmuş oldukları bilinmekle birlikte, Konane’nin 
sözü edilen dönemlerde politik ve kültürel açıdan nasıl 
etkilenmiş olduğuna dair sorular halen cevaplanmaya 
muhtaçtır. Projenin amacı antik metinler, epigrafik ve 
arkeolojik buluntulardan yola çıkarak bu sorulara yanıt-
lar aramak olacaktır.

Projenin ilk yılında, Gönen’in 2 km. kuzeyinde ve 1656 
m. yükseklikte yer alan ve ilk olarak 2008’de Isparta 
Müzesi tarafından saptanan Kale Tepe’de topografik plan 
ve survey çalışmaları başlatılmıştır (Res. 2). Kale Tepe’nin 

Surveys in the province of Isparta and its townships were 
conducted under this author’s leadership near the towns 
of Gönen and Konane. This research was realized with 
permission issued by the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums, Ministry of Culture and Tourism 
(Fig. 1). Konane (Conana in the Roman period) is an 
ancient city located 24 km. north of Isparta. This site has 
been so far surveyed at intervals and chiefly for epi-
graphic materials (W. H. Buckler et al., Monumenta Asia 
Minoris Antiqua IV, 1933; M. Özsait, “1984 ve 1985 Yılı 
Isparta Çevresi Tarihöncesi Araştırmaları”, AST 4, 1987; 
Th. Drew-Bear, “Arameia, Konana, Pisidia Antocheia’-
sından Yeni Yazıtlar”, AST 26, 2008).

The east-west corridor-like basin bordered by the peaks 
of Barla and Tınaz Mountains on the north and connect-
ing Lake Eğirdir with Milyas and Kibyratis, has fertile 
plains which provides us with perfect conditions for 
exploring the development over time of a small Pisidian 
community. The aim of the multi-disciplinary and inter-
national archaeological surveys initiated in Isparta in 
2008 is to explore the cultural and historical develop-
ment of Gönen and environs. Although it is known that 
such settlements as Apollonia and Seleukeia Sidera near 
Konane were founded by Attalos and Seleukos, the ques-
tions as to how Konane was influenced in political and 
cultural aspects during these periods have remained 
unexplained up to now. This project’s objective shall be 
to search for answers derived from ancient texts, epi-
graphic materials and archaeological finds. 

In the first year of the project, topographic plans and 
surveys were initiated at Kale Tepe, located 2 km. north 
of Gönen, at an altitude of 1656 m. This site was identi-
fied by Isparta Museum in 2008 (Fig. 2). It is understood 
that Kale Tepe was a well-fortified core of a settlement, 

Isparta Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması 2009:  
Konane Antik Kenti ve Çevresi

Archaeological Surveys in Isparta Region in 2009:  
Konane Ancient City and Environs

Bilge HÜRMÜZLÜ
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iyi durumda korunmuş olan sur duvarlarıyla tahkim edil-
miş ve sivil yapılarla cadde sistemlerinin izlenebildiği 
Hellenistik Dönem’e ait bir çekirdek yerleşme alanı 
olduğu saptanmıştır. Tepenin güneydoğu kısmında, kente 
girişi sağlayan yolun her iki yanında tümülüsler ve kaya-
ya oyulmuş mezarlardan oluşan bir nekropolis ile karşı-
laşılmıştır. Kale Tepe’de gerçekleştirilen yüzey araştırma-
sı sırasında ele geçen seramikler, tepe üzerinde yer alan 
yerleşmenin erken Hellenistik Dönem’den itibaren 
kurulmuş olduğuna ve muhtemelen de Roma Dönemi’n-
de terk edilmiş olabileceğine işaret etmektedir. Roma 
Dönemi’nden itibaren yerleşimin güneydoğu yamaçlara 
kaydığı, Bizans Dönemi’nde ise batıya doğru genişlediği 
anlaşılmaktadır. 

Kentin daha erken dönemlerine ait veriler oldukça kısıt-
lıdır. Bununla birlikte, Kale Tepe’nin güneybatısında yer 
alan vadide İ.Ö. 7. ve 6. yy.’a tarihlenmesi gereken Frig/
Lydia seramiklerinin (streaked ware gibi) yanı sıra, İonia 
ve Doğu Akdeniz sahillerinde sıklıkla rastlanan bantlı 
seramikler de ele geçmiştir (Res. 3). Bu buluntular, 2008 
yılında Tymandos ve çevresinde yapılan yüzey araştır-
masında elde edilen verilerle birlikte değerlendirildiğin-
de kuzeybatı Pisidia’nın Hellenistik Dönem öncesinde 
karşı karşıya kaldığı kültürler arası ilişkilerin anlaşılması 
ve söz konusu coğrafyanın tarihsel gelişiminin izlenmesi 
bakımından önem taşımaktadır. İonia ürünlerinin, 
Pisidia’ya, özellikle de Konane yöresine nasıl ve ilk ola-
rak ne zaman geldiği, cevaplanması gereken bir sorudur. 
Bununla beraber, İonia maddi kültürünün yöredeki dola-
şımının rastlantısal olmaktan ziyade, büyük bir ihtimalle 

with street systems and civic buildings of the Hellenistic 
period. To the southeast of the hill is a necropolis flank-
ing the road leading to the settlement. It contains tumuli 
and rock-cut tombs. Potshards, collected during the sur-
veys at Kale Tepe, suggest the hill top settlement was 
founded around the early Hellenistic period and was 
probably abandoned in the Roman period. During the 
Roman period, the settlement shifted to the southeast 
slopes and later expanded westward in the Byzantine 
period.

Data regarding earlier periods of the city is very limited. 
Yet, the Phrygian/Lydian potshards (e.g. streaked wares,) 
datable to the 7th-6th centuries B.C. and band ware, 
which is frequently encountered along the Ionian and 
eastern Mediterranean coastline, were collected (Fig. 3). 
With this data taken into account, together with that 
from Tymandos, surveyed in the previous year, is of 
importance for understanding the intercultural relations 
Northwest Pisidia underwent before the Hellenistic 
period. It is also important for following up on the his-
torical development of the concerned geography. A 
query to be clarified is the when and how the Ionian 
products arrived in Pisidia, particularly in the Konane 
region. Yet, it is plausible to suggest that the circulation 
of Ionian material culture in this region was not acciden-
tal but rather, with support of the Lydian commercial 
network, it was related with 7th-century settlements in 
the region and continued in the 6th century. 

There is not sufficient evidence regarding the position of 
Konane in the Roman period. A total of 35 inscriptions 
were identified in 2009 and although most of them are 
funerary inscriptions, some provide significant informa-

Res. 1  Konane (Conana) antik kenti
Fig. 1  Konane (Conana) ancient city

Res. 2  Kale Tepe yerleşmesi
Fig. 2  Kale Tepe settlement
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bölgedeki İ.Ö. 7. yy. yerleşimleriyle ilgili olduğuna ve 
etkileşimin Lydia ticaret şebekesinin desteğiyle İ.Ö. 6. 
yy.’da da devam ettiğini ileri sürmek yanlış olmayacaktır. 

Konane antik kentinin Roma Dönemi’nde nasıl bir 
konuma sahip olduğu hakkında yeterince veri yoktur. 
2009 yılında saptanan otuz beş adet yazıtın çoğunluğu 
mezar yazıtı olmakla birlikte, bazıları kent hakkında 
önemli ipuçları sağlamaktadır. Kentin Flaviuslar döne-
min de Augustus kültünün başrahibi olan Gaius Iulius 
Cornutus’u ve Perge’deki İmparatorluk oyunları agono-
thetes’i onurlandırdığı bilinmektedir (IKPerge 43). Gönen 
İlçesi içerisinde bir duvarda karşılaşılan ve daha önce 
yayınlanmış olan yazıt (SEG 31.1134; S. R. F. Price, 
Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia 
Minor, 1984). Konane’de bir imparatorluk kültü veya 
tapınağının var lığını göstermektedir. Ekibimiz tarafından 
tespit edilmiş olan, İmparator Flavius Valerius Severus ve 
İmparator Galerius Valerius Maximianus onuruna ada-
nan yazıtlar ile iki yeni Roma Dönemi mil taşı, Konane’nin 
Tetrarkhi Dönemi’ndeki güçlü varlığına işaret etmekte-
dir. Mil taşları üzerinde 3civitas” ibaresine rastlanmıştır. 
Ancak, bu ibarenin kente ne zaman verilmiş olduğuna 
işaret edebilecek veriler henüz eksiktir. Bununla birlikte, 
bu mil taşları Via Sebaste hakkında önemli ipuçları sağ-
lamaktadır (Res. 1). İ.S. 312-324 yılları arasına tarihle-
nen mil taşı (Res. 4), Gönen İlçe’sinin 7 km. güney-
batısında bulunan İğdecik Köyü mezarlığında yer almak-
tadır. Çift dilli olan bu mil taşının üst kısmı kırıktır. 
Üzerindeki yazıttan hareketle, Konane’den 4 mil uzakta 
yerleştirilmiş olduğu anlaşılan bu mil taşı, kenti Via 
Sebaste’dan 15 km. batıya doğru konumlandırmaktadır.

Konane’nin, Hellenistik Dönem öncesinden itibaren, 
sahip olduğu geniş ve verimli ovaları; Pisidia Bölgesi için 
ayrıcalıklı bir yol kavşağı üzerinde bulunması nedeniyle, 
bölgede önemli bir merkez olduğu düşünülmektedir. 

tion about the city. It is known that in the Flavian period 
the city honored Gaius Iulius Cornutus, who was the 
head-priest of the cult of Augustus, and the agonothetes 
of the Imperial games at Perge (IK Perge nr. 43). This 
inscription was recorded on a wall in Gönen and was 
formerly published (SEG 31.1134; S. R. F. Price, Rituals 
and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor, 
1984), pointing to the presence of the imperial cult or 
temple at that site. New inscriptions honoring Emperors 
Flavius Valerius Severus and Galerius Valerius Maximianus, 
as well as two new Roman period milestones, show the 
high position of Konane during the Tetrarchy. The mile-
stones bear the term “civitas”, but it is not known when 
this term was ascribed to the city. Yet, these milestones 
provide information on the Via Sebaste (Fig. 1). The one 
dated to A.D. 312-314 (Fig. 4) is found in the İğdecik 
cemetery located 7 km. southwest of Gönen. This bilin-
gual milestone is broken on top. Based on the inscrip-
tion, Konane is located 4 miles from it and thus 15 km. 
west of Via Sebaste.

Since times prior to the Hellenistic period, Konane is 
considered to be an important center in the Pisidian 
Region on account of its wide, fertile plains and its being 
located on a thriving crossroads of the area.

Res. 3  İ.Ö. 7. ve 6. yy. seramikleri (Kale Tepe güneybatısı)
Fig. 3  Potshards of the 7th-6th centuries B.C. (southwest of 
Kale Tepe)

Res. 4 

İğdecik Köyü 

Mezarlığı, 

mil taşı
Fig. 4 
İğdecik village 
cemetery, 
milestone
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Araştırmalarımız Isparta’nın Uluborlu, Senirkent, 
Sütçüler ilçeleri, Kesme Kasabası ve köyleri ile Burdur’un 
merkez ilçe, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, Kemer ilçeleri, 
kasaba ve köylerinde sürdürülmüştür*. 

* T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün izni ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi adına Burdur, Isparta, Antalya ve Konya illeri ve 
ilçelerinde başladığımız yüzey araştırmalarına 02.08.2009 - 
02.10.2009 tarihleri arasında, Isparta ve Burdur illerinde 
devam edilmiştir. Başkanlığımız altında sürdürülen yüzey 
araştırmalarında Arkeolog N. Özsait, Doktorant İ. Baytak ve 
Fransa’nın Besançon Franche Compté Üniversitesi Öğretim 
Üyelerinden Prof. Dr. G. Labarre’dan oluşan ekibimize 
Bakanlık temsilcisi olarak A. Akışık katılmıştır. Araştırmaları-
mızı destekleyen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, İ.Ü. Edebiyat 
Fakültesi Dekanlığı’na, Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeni-
yetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) yönetimine ve Enstitü 
Müdürü Sn. K. Dörtlük’e, Türk Tarih Kurumu başkanlığına, 
özveriyle çalışan ekibimize candan teşekkür ederim. 

 Ayrıca Isparta’daki araştırmalarımızda değerli yardımlarını 
aldığımız Sn. Vali Ali Haydar Öner’e, Kültür ve Turizm Müdü-
rü A. Kılıç’a, Müze Müdürü M. Akaslan’a, Arkeolog İ. 
Güceren’e, Uluborlu Kaymakamı H. Taşdan’a, Belediye Baş-
kanı M. Ünverdi’ye, Doç. Dr. A. Bakır’a, rehberimiz A. 
Şahinler’e, İleydağı ve Küçükkabaca muhtarlarına, Senirkent 
Kaymakamı N. Erten’e, Ulubey Belediye Fen İşleri Müdürü V. 
Günay’a, Büyükkabaca Belediye Başkanı A. İ. Temurçin’e, 
Sütçüler Kaymakamı Ö. Özbek’e, Belediye Başkanı H. 
Müftüoğlu’na, rehberimiz H. Şahinkaya’ya, Kesme Belediye 
Başkanı M. Kanatsız’a, rehberimiz A. Güler’e candan teşek-
kür ederim. 

 Burdur’daki araştırmalarımızda ekimize değerli yardımlarda 
bulunan Burdur Valiliğine, Müze Müdürü H. Ali Ekinci’ye ve 
Müze çalışanlarına candan teşekkür ederim. Yine, ekibimize 
araştırmalar sırasında yardımcı olan Hacılar, Yarışlı, Çallıca, 
Düğer, Karaçal, Belenli köyleri muhtarlarına, Çeltek’te Neca-
ti Akyol’a, Düğer’de R. Bardas’a, Aşağımüslimler’de İ. 
Manay’a, Kocapınar’da M. Çetrez’e yürekten teşekkür ede-
rim. Karamanlı’da ekibimizin konaklamasına imkân sağlayan 
Belediye Başkanı M. Özger’e, Tefenni Belediye personelin-
den N. Ural’a; Belenli araştırmalarında ekibimize yardımcı 
olan M. Albayrak’a candan teşekkür ederim. Ayrıca, arazi 
çalışmalarımız sırasında büyük ilgi ve desteklerini gördüğü-
müz Hacılar, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, Kemer ilçeleri 
Jandarma Komutanlıklarına ne kadar teşekkür etsem azdır. 

Our surveys in 2009 covered the towns and villages of 
Uluborlu, Senirkent and Sütçüler townships in Isparta 
province, Burdur city, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni and 
Kemer in Burdur province*.

* Our surveys in Isparta, Burdur, Konya and Antalya provinces 
and their townships on behalf of the Istanbul University (IU) 
Faculty of Letters lasted from Aug. 2 to Oct. 2, 2009, with the 
permission issued by the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums, Ministry of Culture and Tourism, 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 Prof. Dr. G. Labarre of 
Besançon Franche Compté University, France; the state rep-
resentative was A. Akışık. I would like to express my gratitude 
to the General Directorate of Cultural Heritage and Muse-
ums, Ministry of Culture and Tourism, the IU Faculty of Let-
ters Dean, the administration of the Suna & İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED) 
and Institute Director K. Dörtlük, as well as Presidency of 
Turkish Historical Society and the team members who 
worked with self-sacrifice. 

 Further thanks are due: in Isparta, to Governor Ali Haydar 
Öner, Culture and Tourism Director A. Kılıç, Isparta Museum 
Director M. Akaslan and archaeologist İ. Güceren, Uluborlu 
Mayor M. Ünverdi, Assoc. Prof. Dr. A. Bakır, our guide A. 
Şahinler, muhtars of İleydağı and Küçükkabaca, Senirkent 
Kaymakam N. Erten, Ulubey Municipality Director of Utilities 
and Construction V. Günay, Büyükkabaca Mayor A.İ. 
Temurçin, Sütçüler Kaymakam Ö. Özbek, Mayor H. 
Müftüoğlu, our guide H. Şahinkaya, Kesme Mayor M. 
Kanatsız and our guide A. Güler. 

 Further thanks are also due: in Burdur, the Burdur Governor’s 
Office, Burdur Museum Director H. A. Ekinci and staff mem-
bers; again the muhtars of Hacılar, Yarışlı, Çallıca, Düğer, 
Karaçal, Belenli villages, N. Akyol of Çeltek, R. Bardas of 
Düğer, İ. Manay of Aşağımüslimler and M. Çetrez of 
Kocapınar; Karamanlı Mayor İsmet Mergen for providing 
accommodation for our team, Tefenni Municipality staff 
member N. Ural, and M. Albayrak who helped us greatly in 
Belen. Last but not the least, thanks go to the gendarmeries 
of Hacılar, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni and Kemer townships 
for their constant support and interest.

Isparta ve Burdur 2009 Yılı Yüzey Araştırmaları

Surveys in Isparta and Burdur in 2009
Mehmet ÖZSAİT
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I. Isparta İli Araştırmaları

Uluborlu Araştırmaları: Önce, Uluborlu Müzesi’nde 
katalog çalışmalarını sürdürdük. Sonra, ilçe merkezinde 
bulunan kalede ve Dereköy, İleydağı, İnhisar, Küçük-
kabaca köyleri ile bölgenin en büyük ve aynı zamanda 
can damarı olan Kapıdağı’nda 2008 yılında başladığımız 
araştırmalarımıza devam ettik. 

Uluborlu’da Popa Çayı’nın 800 m. batısında, Pınarlı 
Dağı’nın doğu eteğinde, kum ocağı kesiminde, İki İn ya 
da İnönü olarak bilinen mevkide bulunan iki kaya meza-
rının ölçüleri alınmış ve çizimleri yapılmıştır. Ulu-
borlu’nun 3 km. kuzeyinde, Uluborlu-Senirkent yolunun 
300 m. kuzeyinde, Kapı Dağı’nın eteğindeki Suuçan 
Şelalesi’nin 200 m. güneyinde, Akçay mevkiinde Roma 
ve Geç Roma yerleşmesi tespit ettik. 

Senirkent Araştırmaları: Senirkent’de Uluğbey, Başköy, 
Büyükkabaca ve Yassıören kasaba ve köylerinde araştır-
malarımızı sürdürdük. 

Uluğbey Kasabası Araştırmaları: Uluğbey’de Seyit Veli 
Baba Türbesi’nde bulunan mimari elemanlar ve yazıtlar 
üzerinde geçen yıl başladığımız çalışmalarımızı tamam-
ladık. Kasabanın 15 km. kuzeyinde, Koru Yaylası’nın 
500 m. batısında, Elma Ağacın Düz mevkiinde dağıtıl-
mış bir tümülüs ile Eşek Asarı (Hisarı) olarak bilinen 
1675 m. yüksekliğindeki bir tepenin üzerinde adak niş-
leri ile yamaçta yapı taşları ve az sayıda Roma Çağı 
keramiği gördük. 

Uluğbey’in kuzeybatısında, Eğridere mevkii (1320 m.) 
olarak bilinen kesimde doğal İki İn ve inlerin de 400 m. 
kadar güneydoğusunda dağıtılmış bir İTÇ yerleşmesine 
ait keramikler bulduk. Eğridere adını verdiğimiz höyü-
ğün ve derenin doğusunda, İnönü Tepesi’nin önündeki 
düzlükte yer alan alçak iki kayalığa oyulmuş, biri geniş 
bir mahzen konumundaki mekân (Kamalının İni), diğeri 
özenle yapılmış iki klineli, klineler üzerinde yastıkları da 
bulunan semerdamlı, ağız açıklığı batıya bakan bir kaya 
mezarı, Eğridere kaya mezarı görülmüştür. 

Başköy Araştırmaları: Eski adı, Yayla anlamında, Bisse 
olan Başköy’ün araştırmalarında, köy içinde Aşağı Pınar 
olarak bilinen köy çeşmesinde bir kapı taşı ve mimari 
taşlar, cami duvarında yazıtlı bir taş ve kapıtaşı, Eski Köy 
Odası (Abdioğulları’nın Odası) duvarlarında mimari ele-
manlar, ostothek parçası görülmüştür. Bunların dışında 
köy evlerinin ve bahçelerinin duvarlarında kapı taşları ve 
çeşitli mimari elemanlar bulunmaktadır. 

Köyün 3 km. kadar batısında, dağın eteğinde Kozağaç 
mevkiinde yer alan yayla kesimindeki Karaağaç mevki-
inde bir kesme taş üzerinde kepçeye benzer bir oyuntu 
görülmüştür. Bu kalıp-döküm işlevini görmüş olabilir.

I. Surveys in Isparta Province

Surveys in Uluborlu: Cataloguing work at Uluborlu 
Museum was continued. Then, we continued our sur-
veys of the castles in the villages and towns of Dereköy, 
İleydağı, İnhisar and Küçükkabaca as well as Kapıdağı, 
the center and largest site of the region.

Near a sand quarry in Uluborlu, 800 m. west of Popa 
Çayı and at the east foot of Pınarlı Dağı, two rock-cut 
tombs at İki İn and İnönü mevkii were measured and 
plans drawn. A Roman and late Roman settlement was 
identified at Akçay mevkii, 200 m. south of Suuçan 
Şelalesi at the foot of Kapı Dağı, 300 m. north of 
Senirkent road.

Surveys in Senirkent: Surveys continued in the towns 
and villages of Uluğbey, Başköy, Büyükkabaca and 
Yassıören in Senirkent.

Surveys in Uluğbey Kasabası: Work was started on archi-
tectural elements and inscriptions in the Seyit Veli Baba 
Türbesi in Uluğbey. Votive niches were noted on a hill at 
a height of 1675 m. This area is known as Eşek Asarı 
(Hisarı) and there were building blocks and a scattering 
of Roman pottery on the slope. Also investigated was a 
dispersed tumulus at Elma Ağacın Düz mevkii, 500 m. 
west of Koru Yaylası, 15 km. north of the town.

To the northwest of Uluğbey, there are two natural caves 
and a dispersed EBA settlement. The settlement is locat-
ed about 400 m. southeast of the caves at Eğridere 
mevkii (1320 m. altitude). To the east of the creek and 
the höyük, which we named Eğridere, two sites are 
hewn into a pair of low rocks on the flat area before 
İnönü Tepesi. A room like a wide cellar (Kamalının İni) 
and a carefully worked rock-cut tomb, namely Eğridere 
Kaya Mezarı, with two klinai with even cushions, and a 
saddle-shaped roof. The mezar faced west.

Surveys in Başköy: The village’s old name was Bisse, 
meaning pasture. In the village the fountain known as 
Aşağı Pınar contains a door slab and architectural ele-
ments. Embedded in the mosque wall, there is an 
inscribed block and door slab. Architectural elements 
and an ostothek fragment can be found in the walls of 
the former village guestroom (Abdioğulları’nın Odası), 
while the walls of the village houses and gardens show 
door slabs and various architectural elements.

About 3 km. west of the village, there is a ladle-like hole 
in a cut stone block at Karaağaç mevkii of the pasture 
area of Kozağaç mevkii at the foot of the hill. This may 
have been a casting mould.
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Başköy’den Büyükkabaca’ya tali yoldan gidişte, mezarlı-
ğı geçtikten sonra, hemen dere içinde akar durumda 
olan bir çeşmenin cephesinde kullanılan taş yazıtlıdır. 
Yazıları çok silik durumda olan yazıtın çözümü için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Büyükkabaca Araştırmaları: Burada, 2008 yılında başla-
dığımız araştırmalara bu yıl da devam edilmiştir. 
Demirliönü’ndeki Roma Çağı yerleşmesinden getirilerek 
Belediye Parkı’nda sergilenen yazıtlı ve yazıtsız mimari 
elemanlar üzerindeki çalışmalarımızı sonlandırdık. 
Büyükkabaca Yaylası’nda Ay Deresi Gediği, Mal Tepesi-
nin Gedik, Kılburun, Acemoğlu, Küçük Acemoğlu mev-
kileri ile Takkeli Tepe’yi araştırdık. Ay Deresi Gediği 
kesiminde (1301 m.), zemin altında, ana kayaya oyul-
muş bir kaya mezarı bulunmuştur. Kaya mezarının kapa-
ğı mezarın içine düşmüştür. Kapak yeri üç silme ile 
hazırlanmış olan ağız açıklığı doğuya bakan mezar, 
semerdam şekillidir. İçi yağmur sularıyla dolu olduğu 
için klinesinin olup olmadığını bilemiyoruz. Maltepesi’-
nin Gedik (1278 m.) mevkiinde, zeminin altında, ana 
kayaya oyulmuş basit iki tekne mezar ile toprak altında 
üç kaya oda mezarı tespit edilmiştir. Bu mezarlardan 
daha fazla da olabilir. Mezarların ağız açıklıkları doğuya 
bakmaktadır. Kılburun (1240 m.) mevkiinde, ovaya 
hâkim bir kayalık sırtta yapılmış zemin altı oda mezarı 
bulduk. Bu mezar da, diğerleri gibi, kaçakçılar tarafın-
dan açılmıştır. Acemoğlu mevkiinde (1225 m.) jeolojik 
zemine kadar kazılmış bir mezar kalıntısı içinde pişmiş 
toprak lahit parçaları görülmüş, fakat mezarın yapısı 
hakkında fikir edinmek mümkün olamamıştır. Yine bu 
yaylada, Takkeli Tepe’nin 300 m. güneyinde, Küçük 
Acemoğlu mevkiinde, bir İTÇ yerleşmesi tespit ettik. 
Yaylada, kasabanın 11 km. kuzeyinde, Eğirdir Gölü’nün 
8 km., Kuzyatak Deresi’nin de 400 m. kadar batısında 
yer alan 1314 m. yüksekliğindeki Takkeli Tepe’yi siste-
matik olarak araştırdık. Burada bir yerleşme tespit ettik. 
Tepeden eteklere doğru, yer yer teraslar yapılarak yer-
leşildiği, blokaj için kullanılan taşlardan ve keramik 
yoğunluğundan anlaşılmaktadır. Tepe kesiminde kazıl-
madık yer kalmamıştır. Bu yüzden yüzeyde Roma Çağı 
yerleşmesine ait son derece nitelikli keramik yanı sıra, 
pithoslara ait parçalar da çokça görülmektedir. 

Yassıören Araştırmaları: 2008 yılı çalışmalarımızda 
Yassıören Kasabası’nın Değirmen Deresi’nin batısında 
yer alan Mandas Kırı’na lokalize edilen ve İmparator 
Caracalla, daha sonra da, Diocletianus dönemlerinde 
önemli bir konuma gelen antik Tymandos kentinin, bu 
durumunu yansıtan yazıtların ve ele geçen diğer belge-
lerin de ışığı altında tarihini yazdık. Yassıören’de, önceki 
yıllarda bilim dünyasına tanıttığımız Delipınar tümü-
lüslerinin yoldan bakıldığında ikincisinin bu yıl kaçak 

On the auxiliary road to Büyükkabaca from Başköy, 
there is a fountain near the creek just past the cemetery. 
One block on its façade is inscribed. This poorly pre-
served inscription is under study.

Surveys in Büyükkabaca: Surveys initiated here in 2008 
were continued into this year. Study of inscribed and 
plain architectural elements brought from the Roman 
settlement at Demirliönü and on display at the municipal 
park was completed. Villages and areas of Ay Deresi 
Gediği, Mal Tepesinin Gedik, Kılburun, Acemoğlu, Küçük 
Acemoğlu districts and Takkeli Tepe in Büyükkabaca 
Yaylası were explored. At Ay Deresi Gediği (1301 m.,) is 
a rock-cut tomb under the ground. Its lid had fallen into 
the cavity. The lid would have sat on a frame of three 
mouldings; the mouth of the tomb faces east and its roof-
ing is saddle-shaped. As it was full of rain water, we 
could not identify any klinai. Two simple basin-type 
tombs hewn in bedrock under the ground and three 
rock-cut chamber tombs under the ground were identi-
fied at Mal Tepesinin Gedik mevkii (1278 m.) with 
mouths facing east. There may be more such tombs in 
this area. An underground chamber tomb was found on 
a rocky ridge that dominated the plains at Kılburun 
mevkii (1240 m.). This tomb had been disturbed by 
treasure hunters as well. At Acemoğlu mevkii (1225 m.), 
the remains of a tomb dug down to the geological stra-
tum was found. In the tombs, were fragments of a terra-
cotta sarcophagus but it was not possible make supposi-
tions about the tomb structure itself. Again on this pas-
ture, an EBA settlement was identified at Küçük Acemoğlu 
mevkii, 300 m. south of Takkeli Tepe. In this pasture, at 
Takkeli Tepe (1314 m.) located 11 km. north of the 
town, 8 km. west of Lake Eğirdir and 400 m. west of 
Kuzyatak Deresi the area was systematically surveyed. A 
settlement was identified on terraces running from the 
top down to the foot, as inferred from stones used for 
terracing and the dense distribution of ceramics. Not an 
inch was left untouched on top of the hill. Therefore, 
numerous high quality potsherds and pithos fragments of 
the Roman settlement are found in high amounts on the 
surface.

Surveys in Yassıören: In 2008, we had written the history 
of Tymandos based on inscriptions and other docu-
ments; Tymandos was an ancient city that gained impor-
tance during the reigns of Caracalla and Diocletia. It is 
located at Mandas Kırı to the west of Değirmen Deresi of 
Yassıören Kasabası. It is important to note the devastated 
condition of the second tumulus from the road to 
Delipınar. The tumuli, presented to the academia in pre-
vious years, had been substantially damaged by illegal 
digs this year. Dromos are scattered about, and burial 



YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

130

kazılarla tahrip edildiğini ve dromos aşılarak mezar oda-
sına girildiğini üzülerek ifade etmek isterim. Burada 
kurtarma kazılarının yapılmasının çok yararlı olacağı 
düşüncesindeyim. 

Sütçüler İlçesi Araştırmaları:

Isparta’nın 101 km. güneydoğusunda yer alan Sütçüler 
araştırmalarımızda, merkezde yer alan Kömürlük mevki-
inin farklı yerlerindeki monoblok iki kaya üzerinde adak 
nişleri (Res. 1) gördük. Adada’nın territoryumunda bir 
karargâh olarak düşündüğümüz Taşkapı ören yerini (Res. 
2), Sütçüler’in Belen Mahallesi’nde Asar olarak bilinen 
yerleşmeyi (Res. 3), Çimenova-Eski Beydili Büyük Asar 
(Res. 4) ile Sürme Yaylası’nı ve Kesme Kasabası’nda 
Kocaköy Asarı, Kocakavak, Kel Asar ile Hamidin Asarı’nı 
ayrıntılı olarak araştırdık.

II. Burdur İli Araştırmaları

Burdur ili, merkez ilçe, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, 
Kemer ilçeleri, kasaba ve köylerinde sürdürülmüştür. 
Burdur merkez ilçede Düğer, Aşağı Müslimler, Karaçal, 
Kocapınar, Çallıca köyleri ayrıntılı olarak, Kumluca, 
Yaylabeli ve Karakent köyleri ise kısmen araştırılmıştır. 

Burdur Merkez İlçe Araştırmaları:

Karakent Köyü’nün kuzey kesiminde yaptığımız araştır-
mada, Üveyik Burnu’nun 1 km. kuzeyinde, Burdur 
Gölü’nün 500 m. batısında, Kapıgeçidi’nde Çaputlu 
Ardıç Çeşmesi çevresinde bir Son Neolitik-İlk Kalkolitik 
Çağ yerleşmesi tespit ettik. Karakent-İlyas yolu yerleşme-
nin ortasından geçmiştir (Res. 5).

chambers have been broken into. I am of the opinion 
that a salvage excavation must be made before any fur-
ther damage is done to this important site.

Surveys in Sütçüler İlçesi:

During our surveys in Sütçüler, located 101 km. south-
east of Isparta, votive niches were noted on two rock 
masses at various points of Kömürlük mevkii in the cen-
tre of (Fig. 1). Taşkapı ruins (Fig. 2), which we think was 
a garrison within the territory of Adada, the settlement 
called Asar (Fig. 3) in Belen Mahallesi of Sütçüler. 
Çimenova-Eski Beydili Büyük Asar (Fig. 4) and Sürme 
Yaylası as well as Kocaköy Asarı, Kocakavak, Kel Asar and 
Hamidin Asarı in Kesme Kasabası were also explored in 
detail.

II. Surveys in Burdur Province

Surveys, in the province of Burdur, were continued in the 
towns and villages, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni and 
Kemer. Villages of Düğer, Aşağı Müslimler, Karaçal, 
Kocapınar and Çallıca, in the central township of Burdur, 
were explored in detail while the villages of Kumluca, 
Yaylabeli and Karakent were explored partially.

Surveys in the Central Township of Burdur:

A late Neolithic-early Chalcolithic settlement was identi-
fied near Çaputlu Ardıç Çeşmesi at Kapıgeçidi, located 
500 m. west of Burdur Gölü, 1 km. north of Üveyik 
Burnu. This was found during our surveys to the north of 
Karakent Köyü. The Karakent-İlyas road passes through 
the settlement (Fig. 5).

Res.1  Sütçüler, Kömürlük, adak nişleri
Fig. 1  Sütçüler, Kömürlük, votive niches

Res. 2  Sütçüler, Taşkapı ören yeri
Fig. 2  Sütçüler, Taşkapı ruins
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Merkez ilçe köylerinden Karaçal’ın da çevresinde kısa 
süreli bir çalışma yaptık. Ziyaret ettiğimiz Karaçal 
Höyüğü’nün geçen zaman içinde tahrip edildiğini gör-
dük. İşte tahrip edilen bu kesimlerde Hacılar tipi boyalı 
ve monokrom keramikler bulduk. Karaçal Höyük (İKÇ+ 
SKÇ+İTÇ+RÇ) incelendikten sonra, höyüğün 1 km. 
güneybatısında, Ömerderesi mevkiinde bir Son Kalkolitik 
Çağ ve İlk Tunç Çağı yerleşmesi tespit ettik. Tarım arazi-
sinin ortasında yer alan yerleşmenin önemli ölçüde tah-
rip edildiği tespit edilmiştir.

Aşağımüslimler Köyü Araştırmaları: Köyün 500 m. 
güneyinde, Örenler olarak bilinen ve antik Tymbria-
nassos’un lokalize edildiği kesim ile köy çevresi kapsam-
lı olarak araştırılmıştır. Örenler mevkiinde Roma Çağı 
keramikleri, ezgi taşı ve yapı tuğlaları ile dolu olan yer-
leşmenin ortasında yer alan monoblok bir kayada iki 
adak nişi bulunarak incelenmiştir. Kuzeydoğudaki nişin 
hemen güneyinde kayaya oyulmuş iki basamak, kuzey-
deki nişin de batısında dört basamak bulunan bu kesim 
bir kutsal alan olmalıdır. 

Örenler’in 600 m. güneybatısında, sırtta, Zeynepbelen 
ya da Zeynepölen mevkii ve bunun 350 m. kadar güney-
doğusunda yer alan Halıkayası araştırıldı. Halıkayası’nın 
batıya bakan yüzünde, kayalık sırtta bir sekiye basan 
Herakles kabartması tespit edilmiştir (Res. 6). Kabart-
manın üst kısmında koruyucu şehir tanrısına ait bir büst 
ve bunun hemen yanında dört satırlık eski Yunanca silik 
durumda bir yazı görülmektedir. Çevrede Roma Çağı 
yerleşmesine ait son derece nitelikli keramikler görül-
mektedir. Tepe’nin en üst kesiminde, ana kaya üzerinde 
kademeli olarak kesilmiş bir kutsal alan, karşısındaki 
kayalıkta da açılmış stel yuvaları görülmüştür. 

A short exploration was done around Karaçal Köyü. We 
noted that the Karaçal Höyük was damaged by time. In 
the damaged parts, we found painted and monochrome 
ware sherds of the Hacılar type. Following the investiga-
tion of Karaçal Höyük (ECh+LCh+EBA+Roman), a late 
Chalcolithic and early Bronze Age settlement was identi-
fied 1 km. southwest, at Ömerderesi mevkii. Located in 
the middle of a field it had been damaged to a great 
extent.

Surveys in Aşağımüslimler Köyü: The Örenler area 
where ancient Tymbrianassos is located, 500 m. south of 
the village and environs were explored in detail. The set-
tlement at Örenler is full of Roman potsherds, grinding 
stones and construction bricks. Two votive niches on a 
rock mass in the middle of the settlement were investi-
gated. This area must have been a sanctuary since there 
are two rock-cut steps to the south of the northeast 
niche, with four steps to the west of the north niche.

Zeynepbelen or Zeynepölen mevkii, located on a ridge 
600 m. southwest of Örenler and Halıkayası and 350 m. 
further southeast were explored. On the west facing 
toward Halıkayası, is a Herakles figure stepping on a 
bench in relief on rock (Fig. 6). Above the relief is a bust 
of the patron deity of the city and a four-line inscription 
in Greek, quite faded. Around, are Roman potsherds of 
high quality. On the very top of the hill is a sanctuary cut 
in the bedrock with steps and holes for stelae.

 At Asar, located 2.5 km. northwest of Aşağımüslimler 
Köyü, is a Roman settlement and with a necropolis that 
extends over a area of about 400 m. in diameter. It 
encompasses Beşiktaş to the northeast of the settlement, 
and the Sorkumlu (Harmanyeri) Tepesi, with a water 
source further north. Both the settlement and the 

Res. 3  Sütçüler, Belen Asarı
Fig. 3  Sütçüler, Belen Asarı

Res. 4  Sütçüler, Eskibeydili, Büyük Asar
Fig. 4  Sütçüler, Eskibeydili, Büyük Asar
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Aşağımüslimler Köyü’nün 2.5 km. kuzeybatısında, Asar 
olarak bilinen kesimde Roma Çağı yerleşmesi ile bunun 
kuzeydoğusunda yer alan Beşiktaş ve bunun da kuzeyin-
de, bir su kaynağının da bulunduğu Sorkumlu (Harman-
yeri) Tepesi’nin de içinde olduğu 400 m. çapında, geniş 
bir alana yayılan nekropol ile yerleşme ayrıntılı olarak 
incelenmiştir. Burada, hemen her yerde, Roma Çağı’na 
ait sigillata ve nitelikli keramik, mimari parçalar, aile 
mezarlığını andırır şekilde, iyi bir işçilik gösteren ikili 
üçlü lahit grupları, anıt mezar kalıntıları, adak nişleri ve 
kapı taşları görülmektedir. 

Yaylabeli Köyü Araştırmaları: Köyün 4 km. güneyinde, 
Kumluca Köyü’nün 3.5 km. kuzeyinde Akseki mevkiinde 
bir kaya mezarı bulunarak çizimi yapıldı. Ağız açıklığı 
doğusundaki Kiriş Taşı sekisine bakan mezar, tek klineli 
ve semerdamlıdır. 

Çallıca Köyü Araştırmaları: Pınarbaşı II (SKÇ+İTÇ+DÇ+ 
HELL+RÇ) höyük ziyaret edildikten sonra, köyün 1 km. 
kadar batısında yer alan antik Cormasa/Kormasa ören 
yerinin bulunduğu Asartepe ve etekleri ayrıntılı olarak 
incelendi. 1243 m. yüksekliğindeki akropoliste ayakta 
herhangi bir yapı ve temel kalmamıştır, taş kümeleri 
görülmektedir. Akropolisin güney eteklerinde, yerleşme-
nin kuzey kesimindeki sırt üzerinde, bir kaya oda meza-
rı (I. Mezar), bu mezarın sağında ve solunda kayaya oygu 
yirmi iki tekne mezar bulunmuştur. Bunlara ait kapaklar 
ya aşağılara atılmış, ya da parçalanmıştır. Bunlardan 
kaya oda mezarının kuzeydoğusunda olan bir tanesinin 
teknesi üzerinde bir ansata ve onun solunda iki kalkan 
kabartması görülmektedir. 

I. Kaya oda mezarının 200 m. kadar güneybatısında, 
kayalık sırtın eteğinde, monoblok bir kayaya oyulmuş 
olan II. Kaya oda mezarı bulunmaktadır (Res. 7). Bu kaya 

necropolis were explored in detail. Here, everywhere are 
Roman period sigillata and ceramics of high quality, 
architectural pieces, groups of two or three sarcophagi 
reminiscent of family burials, remains of monumental 
tombs, votive niches and door slabs.

Surveys in Yaylabeli Köyü: A rock-cut tomb was found at 
Akseki mevkii, located 4 km. south of the village and 
3.5 km. north of Kumluca Köyü. Its mouth faces the Kiriş 
Taşı bench. A drawing was made showing a single kline 
with a saddle-like roof.

Surveys in Çallıca Köyü: Pınarbaşı II Höyük (LCh+EBA+ 
IA+Hell.+Roman) was visited and then the base of 
Asartepe, where ancient Kormasa is located, about 1 km. 
west of the village. These areas were explored in detail. 
The acropolis, at an altitude of 1243 m., has no standing 
buildings or foundations but rather heaps of stones. On 
the south foot of the acropolis and on the ridge in the 
north of the settlement, is a rock-cut chamber tomb 
(Tomb I) with 22 rock-cut basin-like graves on either side 
of it. Their lids had been either broken or thrown down 
the hill. One tomb to the northeast of the chamber 
tomb has an ansata on its basin and two shields in  
relief to its left.

Res. 5  Karakent, Çaputlu Ardıç Çeşmesi
Fig. 5  Karakent, Çaputlu Ardıç Çeşmesi

Res. 6  Aşağımüslimler Köyü, Halı Kayası, Herakles kaya 
kabartması
Fig. 6  Aşağımüslimler Köyü, Halı Kayası, Herakles relief on rock
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mezarın üst kesiminde, bazıları yuvarlak olan çok sayıda 
yapı kalıntıları görülmüştür, bu kalıntıların kalitesinden 
ve işçiliklerindeki özenden bunların kamu ve dini bina-
lar olduğu anlaşılmaktadır. G. E. Bean’in yirmiden fazla 
olarak belirttiği yuvarlak planlı yapılardan, biz, biri tam 
olarak, ancak beşini tespit edebildik. Yine bu oda kaya 
mezarının doğusunda bulunan anıtsal bir mezar yapısı 
da, önemli ölçüde tahrip edilmiştir. Bu kesimde de yer 
yer lahitler vardır. Ören yerinin hemen her tarafında 
kaçak kazılarla yapılan tahribatın boyutları büyüktür. 
Köy içinde ve arazide mimari parçalar, ezgi taşı ve pos-
tamentler bulunmaktadır.

Yeşilova İlçesi Araştırmaları:

Yeşilova İlçesi’nin Yarışlı, Sazak ve Çeltek köylerinde 
önceki yıllarda başladığımız araştırmalara bu yıl da 
devam edilmiştir. Yarışlı Köyü’nün kuzeybatısında yer 
alan Takina ve nekropolündeki araştırmalarımızı 
sürdürdük.

Çeltek Köyü Araştırmaları: Çeltek Köyü’nün 500 km. 
kadar kuzeydoğusunda yer alan ve 1982 yılında tespit 
ettiğimiz Çeltek Höyük (İTÇ+RÇ) ziyaret edildikten sonra 
Çeltek arazisi kapsamlı olarak araştırıldı. Önce Çeltek 
Köyü’nün 4 km. güneydoğusunda, Boz Dağ’ın güneyba-
tısında Pencerekaya mevkiinde kayalık bir sırt üzerinde 
yapılmış olan kaya mezarı bulunarak incelendi. Bu, ağız 
açıklığı güneybatıya bakan tek silmeli, zemini ve tavanı 
düz, klinesiz, basit kaya oda mezar grubundandır. Köyün 
2.5 km. güneydoğusunda, Pencerekaya’nın da 1.5 km. 
kuzeyinde, orman içinde, birçok mimari elemanlarıyla 
birlikte Roma Çağı yerleşmesi ve nekropol alanı bulun-
maktadır. Asarlık mevki olarak adlandırılan sırt üzerinde-
ki monoblok birçok kayalar üzerine yapılmış mezarlar, 

About 200 m. southwest of the first rock-cut chamber 
tomb, at the foot of a rocky ridge, is a second chamber 
tomb hewn in a mass of rock (Fig. 7). Above this tomb 
are building remains, some of which are round, and their 
careful workmanship and quality would suggest that 
they were public or religious buildings. Out of more than 
20 round buildings mentioned by G.E. Bean, we could 
find five, of which only one was intact. Another monu-
mental tomb, located to the east of the rock-cut chamber 
tomb, is badly damaged. There are sarcophagi here and 
there. The extent of damage caused by illegal digs is 
extremely high. Architectural fragments, grinding stones 
and postaments were found in both the village and the 
fields.

Surveys in Yeşilova İlçesi:

Exploration initiated formerly in the villages of Yarışlı, 
Sazak and Çeltek of Yeşilova continued. In addition, sur-
veys in Takina and its necropolis to the northwest of 
Yarışlı Köyü continued.

Surveys in Çeltek Köyü: After visiting the Çeltek Höyük 
(EBA+Roman) identified in 1982 and located 500 m. 
northeast of the village, the territory of Çeltek was 
explored in detail. A rock-cut tomb at Pencerekaya 
mevkii, to the southwest of Boz Dağ and located 4 km. 
southeast of Çeltek Köyü, was found and investigated. It 
is a simple rock-cut chamber tomb with its mouth facing 
southwest, with a single moulding, no kline, floor and a 
flat ceiling. A Roman settlement with many architectural 
pieces and a necropolis was found in a forest about 
2.5 km. southeast of the village and 1.5 km. north of 
Pencerekaya. Many rock-cut tombs, hewn into rock and 
sarcophagi with lids are positioned on a ridge known as 

Res. 7  Çallıca Köyü, kaya mezarı
Fig. 7  Çallıca Köyü, rock-cut tomb

Res. 8  Çeltek Köyü, İnkaya Tepesi, surlar
Fig. 8  Çeltek Köyü, İnkaya Tepesi, fortifications
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kayaya oygu sabit lahit mezarlar ile kapakları, ağaçlan-
dırma sırasında dağıtılmıştır. Bu lahit teknelerinden biri 
üzerinde dört figür görülmektedir. Asarlık mevkiinde 
görülen keramik, nekropolün 350 m. kadar kuzeyinde 
yer alan Şapkalı Tepe’nin alt eteklerinde daha da yoğun-
laşmaktadır. 

Çeltek Köyü’nün 2 km. kuzeydoğusunda yer alan İnkaya 
Tepesi araştırmalarımızda, surla çevrili bir kale tespit 
edilmiştir (Res. 8). Büyük bir kısmı tahrip olan kalede 
ancak taş yığınları ve mevcut temel kalıntılarından sur 
planı izlenebilmiştir. Üzerinde üç bastionun da olduğu-
nu gördüğümüz surların uzunluğu 400 m. kadardır. 
Kalınlıkları 2 m. ile 3 m. arasında değişen surların tahri-
battan az etkilenmiş bölümünde yükseklikleri 1 - 1.5 m. 
kadardır. Çevrede az sayıda görülen Roma Çağı keramik-
lerine dayanarak yerleşmeyi İ.S. 3. ve 4. yy.’lara tarihle-
yebiliriz.

Kemer İlçesi Araştırmaları:

Belenli Köyü ve çevresindeki araştırmalarımızda bir 
Roma kolonisi olan Olbasa kentinden taşınan ve Aşağı 
Köy Camii bahçe duvarlarında ve köy içinde bulunan 
yazıtlı ve yazıtsız mimari elemanları inceledik. Daha 
sonra Olbasa’nın territoryumunda araştırmalar yaptık. 
Yerleşmenin kalan kısımlarının da önemli ölçüde tahrip 
edildiğini gördük. 

Kemer’in 20 km., Belenli’nin de 11 km. kadar güneydo-
ğusunda, Payandaşı Pınarı geçildikten sonra görülen, 
Germeç Dağı’nın güney eteklerinde yer alan Gencer 
Yaylası’nı araştırdık. Gencer Pınarı çevresinde, oldukça 
geniş bir alanda ele geçen keramiklerden İ.S. 2. yy.’a ait 
olduğunu anladığımız bir Roma Çağı yerleşmesi tespit 
ettik. Ayrıca iyi bir işçilik gösteren, akroterli, semerdam 
biçimli bir lahit kapağı da gördük. 

Karamanlı İlçesi Araştırmaları: 

İlçenin kuzeydoğusunda yer alan Karataş Gölü çevresin-
de geçen yıllarda başladığımız araştırmaları tamamlama-
ya çalıştık. Karataş Gölü’nün kuzeydoğusunda yer alan 
Karataş’ta tespit ettiğimiz Hellenistik ve Roma çağı yer-
leşmesi ve nekropol alanı kapsamlı olarak incelenmiş ve 
buradaki kaya mezarının çizimi yapılmıştır. Daha sonra, 
gölün doğusunda yer alan Karataş Tepe’ye (Karataş 
Sivrisi) çıkılmış, Karakumluk’da tahrip edilmiş iki tümü-
lüs bulunmuştur. Tepenin güneydoğu kesiminde bir kaya 
oda mezarı ve zirvede surlarla çevrili gözetleme kulesi 
kalıntısı vardır. Yamaçlarda, Demir Çağı ve Roma Çağı 
yerleşmelerine ait keramikler bulunmaktadır.

Asarlık mevkii. Much has been dispersed during foresta-
tion. One sarcophagus basin features four figures. The 
amount of ceramics observed at Asarlık mevkii seems to 
increase at the foot of Şapkalı Tepe, located about 
350 m. north of the necropolis.

A large fortified structure was identified during our 
surveys at İnkaya Tepesi, located 2 km. northeast of 
Çeltek Köyü (Fig. 8). Badly damaged, the walls could 
only be traced from heaps of stones and foundations. 
The walls measure about 400 m. long and seem to have 
had three bastions. Their thickness varies between 2 and 
3 m. and the best preserved parts rise about 1 to 1.5 m. 
Based on the small amount of Roman pottery scattered 
around, it is possible to date this fortress to the 3rd-4th 

centuries A.D.

Surveys in Kemer İlçesi:

During our surveys at and around Belenli Köyü, we 
examined the architectural elements with or without 
inscriptions brought from the Roman colony of Olbasa, 
and reused in the garden walls of Aşağı Köy’s Camii and 
in the village. We explored the territory of Olbasa and 
noted that extant remains of the settlement have been 
damaged to a significant degree.

Gencer Yaylası on the south foot of Germeç Dağı, seen 
past Payandaşı Pınarı at about 11 km. southeast of 
Belenli and 20 km. southeast of Kemer, was explored. A 
Roman settlement of the 2nd century A.D. was identified 
based on ceramic fragments observed across a wide area 
about Gencer Pınarı. In addition, a saddle-roof type sar-
cophagus lid with acroteria, displaying good quality 
workmanship, was noted.

Surveys in Karamanlı İlçesi:

We tried to complete our surveys around Karataş Gölü, 
located northeast of Karamanlı. A Hellenistic and Roman 
settlement and its necropolis, identified at Karataş to the 
northeast of Karataş Gölü, were explored extensively and 
a plan of a rock-cut tomb was drawn. Then we climbed 
up to Karataş Tepe (Karataş Sivrisi). During our explora-
tion here, two destroyed tumuli were identified at 
Karakumluk. There is a rock-cut chamber tomb on the 
southeast part of the hill and a fortified stronghold on the 
peak. On the slopes, are potsherds from the Iron age and 
Roman periods.

Painted and monochrome potsherds of the late Neolithic-
early Chalcolithic settlement were found on top of Ada 
Tepe. They had been damaged by illegal digs. Its south-
east part, faced Karataş Gölü, located 17 km. northeast 
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Karamanlı’nın 17 km., Mürseller Köyü’nün de 5 km. 
kuzeydoğusunda yer alan Ada Tepe’nin kaçak kazılarla 
tahrip edilmiş tepe kesiminde ve özellikle Karataş 
Gölü’ne bakan güneydoğusunda Son Neolitik-İlk Kal-
kolitik Çağ yerleşmesine ait boyalı ve monokrom kera-
mikler bulunmuştur. Adatepe’nin bu buluntuları Hacılar 
VI tabakasının buluntularıyla çağdaştır.

Karamanlı İlçesi ile Yeşilova İlçesi arasında, Dereköy’ün 
2 km. kuzeydoğusunda Kayapınarı mevkiinde, 1992 
yılında tespit ettiğimiz Kaya Mezarı’nın hemen doğusun-
daki alçak sırta bir Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ yerleş-
mesi tespit ettik. Yerleşme yüzeyinde gördüğümüz kera-
mikler de aynen Çaputlu Ardıç Çeşmesi, Adatepe bulun-
tuları gibi, Hacılar’ın VI. tabaka buluntularıyla çağdaştır. 

Bölge kültür tarihine katkıda bulunacak tespitlerin yapıl-
dığı bu araştırmalarımız sonucunda Adatepe, Akseki 
Kaya Mezarı, Aşağımüslimler Nekropolisi, Halı Kayası, 
Çaputlu Ardıç Pınarı, Karaçal Höyük, Karataş Sivrisi, 
Çallıca-Kormasa, Kayapınarı ve Yarışlı Gölü Çevresi’nin 
tescilleri için öneride bulunulmuştur. 

of Karamanlı and 5 km. northeast of Mürseller Köyü. 
These finds are contemporary with those of Hacılar VI.

A late Neolithic-early Chalcolithic settlement was identi-
fied on a low ridge right to the east of the rock-cut tomb 
(identified in 1992) at Kayağınarı mevkii, located 2 km. 
northeast of Dereköy between Karamanlı and Yeşilova. 
Ceramics observed on the surface are contemporary 
with those of Hacılar VI, just like those from Çaputlu 
Ardıç Çeşmesi and Adatepe.

As a result of our surveys this year, we proposed that 
Adatepe, Akseki Kaya Mezarı, Aşağımüslimler Nekropol, 
Halı Kayası, Çaputlu Ardıç Pınarı, Karaçal Höyük, 
Karataş Sivrisi, Çallıca-Kormasa, Kayapınarı and Yarışlı 
Gölü environs be registered.
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2006 yılında başladığımız Kahramanmaraş Yüzey 
Araştırması Projesi iki ana bölgede yürütülmektedir* 
(Har. 1). Kahramanmaraş il sınırlarının ortasından geçen 
Güneydoğu Toros dağ silsilesi, iki farklı coğrafik yapı, 
aynı zamanda kültürel yapı oluşturmuştur. Güneydoğu 
Toroslar’ın kuzeyindeki alanlar, Elbistan, Afşin ve Göksun 
ovaları ortalama 1100 m. yüksekliğinde geniş düzlükleri 
kaplar. Bu açıdan Orta Anadolu ve Elazığ-Malatya böl-
gesiyle aynı yapısal özelliklere sahiptir. Toroslar’ın güneyi 
ise coğrafi yapı ve kültürel özellikleri bakımından daha 
çok Doğu Akdeniz Bölgesi çevresinde değerlendirilmiştir. 

Torosların Güneyindeki Ovalar:  
Pazarcık-Narlı, Türkoğlu

Kahramanmaraş merkez, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerin-
de sürdürdüğümüz çalışmaların ilk aşamasında 2008 
yılında inceleme yaptığımız Kirni, Kirni Mezarlık Höyük, 
Kılıl, İstasyon, Minehöyük, Sivrimine Höyük ve Çöçelli-
Bağlama höyüklerinde çalışmalara devam edilmiş ve 
yüzey bulguları tekrar değerlendirilmiştir.

Pazarcık ilçe sınırlarında yer alan Karahasan-Bozhöyük, 
Ulubahçe-Bağdınısağır, Kartalkaya-Ada Höyük ve 
Kızların Höyüğü 2009 yılında incelenmiştir (Har. 1). Söz 
konusu höyüklerin konumu ve toplanan malzeme grup-
ları özellikle bölgenin Geç Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı 
için önemli veriler sunmuştur.

Narlı Ovası’na batı yönden uzanan tepelerin doğu ucun-
da ovaya hakim konumda doğal bir platform üzerinde 
yer alan Bozhöyük, konum ve buluntuları bakımından 
önem kazanır. Höyüğün güney yamaçlarına açılmış bir 

* Çalışmalarımıza Prof. Dr. K. Köroğlu, doktorant C. Avcı, yük-
sek lisans öğrencileri A. Tan, E. Özdoğan ve İ. Şahin katılmış-
lardır. Bakanlık temsilciliği görevini ise Y. Yavuz yürütmüştür. 
Çalışmalarımız Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü (AKMED), İstanbul Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Birimi (Proje no: 3662) ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı DÖSİMM tarafından desteklenmiştir.

Our survey in Kahramanmaraş that began in 2006, con-
tinued in 2009 and was conducted in two main districts* 
(Map 1). The Southeastern Taurus range that cuts across 
the middle of Kahramanmaraş province creates two dif-
ferent geographical and cultural entities: The Northern 
range of the Southeastern Taurus Mountains takes in the 
broad plains of Elbistan, Afşin and Göksun whose aver-
age altitude is 1100 m. and from this point, the Central 
Anatolia and Elazığ-Malatya region share the same topo-
graphical and cultural characteristic. On the other hand, 
the geographic and cultural characteristics of the region 
to the south of the Taurus Mountains are placed more in 
the environment of the Eastern Mediterranean region.

Plains to the South of the Taurus Mountains: 
Pazarcık-Narlı, Türkoğlu

Following on the initial stage conducted in Kahraman-
maraş, along with Türkoğlu and Pazarcık townships, a 
detailed study was continued at Kirni, Kirni Mezarlık 
Höyük, Kılıl, İstasyon, Minehöyük, and Sivrimine Höyük. 
The surface finds from these Çöçelli-Bağlama höyüks, 
surveyed in 2008, were reevaluated.

Karahasan-Bozhöyük, Ulubahçe-Bağdınısağır, Kartalkaya 
-Ada Höyük and Kızları Höyüğü, located along the bor-
der of Pazarcık ilçesi, were explored in 2009 (Map 1). 
Extremely important information was retrieved from the 
aforementioned höyüks with the groups of wares col-
lected, particularly those concerning the Late Chalcolithic 
and early Bronze ages (EBA). 

* We would like to extend our thanks to Prof. Dr. K. Köroğlu, 
doctoral student C. Avcı, master’s students A. Tan, E. 
Özdoğan and İ. Şahin who participated in our 2009 cam-
paign. Y. Yavuz was the Ministry representative. Our project is 
supported by the Suna & İnan Kıraç Research Institute on 
Mediterranean Civilizations (AKMED), the Istanbul Univer-
sity Scientific Research Projects Unit (Project no. 3662), and 
the Culture and Tourism Ministry DÖSİMM.

Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 2009

Surveys in Kahramanmaraş in 2009
Erkan KONYAR
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defineci çukurundan çıkarılmış çanak çömlek parçaları 
Geç Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı’na tarihlendirilebilirler. 
Düz ağızlı, yüksek boyunlu, şişkin karınlı formlar ile 
yine düz ağızlı omurgalı derin çanaklar Geç Kalkolitik 
form gruplarını yansıtırlar. Aynı alandan İlk Tunç Çağı 
portakal astarlı malları, dışa çekik ağızlı kısa boyunlu 
şişkin ve omurgalı karınlı kap parçaları ile yine düz ağız-
lı küresel gövdeli kaplara ait parçalar da bulunmuştur. 

Pazarcık ilçe merkezinin yaklaşık 4 km. güneybatısında, 
bugün Kartalkaya Baraj Gölü’nün içinde, bir adaya 
dönüşmüş Kartalkaya-Ada Höyüğü de konumu ve bulun-
tularıyla önemli veriler sağlamıştır. Kayalık bir alanda 
oluşmuş höyük, baraj gölünün sularının son yıllarda 
çekilmesiyle daha belirginleşmiştir. Göl sularının aşın-
dırması sonucu höyüğün zirveye yakın alanları dışındaki 
kültürel dolgu ortadan kalkmıştır. Ancak özellikle iri taş 
bloklardan oluşan mimari kalıntılar günümüze kalabil-
miştir. Höyüğün batısındaki yüksek alan iri ve işlenmiş 
taşlardan bir savunma duvarı ile çevrilmiştir. Doğusundaki 
alçak alanlarda ise savunma duvarı ile çağdaş olabile-
cek, kare ve dikdörtgen planlı, taş temel kalıntıları göz-
lenmiştir. Bu alanda duvar tekniği ve kullanılan malzeme 
açısından iki farklı dönemin de söz konusu olabileceği 
değerlendirilmiştir. Höyük üzerinde yoğun olarak İlk 

Bozhöyük gains importance because of its location. It 
holds a commanding position on a natural platform on 
the eastern end of the hills stretching from the west 
toward the Narlı Plain. The potsherds retrieved from a 
hole dug by treasure hunters on the southern slope of the 
höyük can be dated to the late Chalcolithic and early 
Bronze Age. The vertical-mouthed, long-necked and 
globular-belly forms, and vertical-mouthed, carinated, 
deep forms reflect pottery forms of the Late Chalcolithic. 
Potsherds of the early Bronze Age, also found in the 
same area, included orange slipped wares, vessel sherds 
with everted rims, short-neck, globular and carinated 
belly forms, as well as globular vessels with vertical rims. 

Important data was obtained regarding the site and the 
finds at Kartalkaya-Ada Höyüğü, which, in present times, 
has become an island within the Kartalkaya Dam Lake. It 
is located about 4 km. southwest of the Pazarcık town 
center. This höyük, which was formed on a rocky area, 
has become more evident in recent years as the dam 
waters receded. With the exception of the areas close to 
the top of the höyük, the cultural fill has been washed 
away by the lake waters. Large stone blocks of architec-
tural remains, however, have survived. Large carved 
stones at the high area on the west side of the höyük 
were made into a defense wall. In the lower areas on the 
east side, a defense wall and remains of a stone founda-
tion with a square and rectangular ground plan, that 
almost seems contemporary, were observed. Considering 
the masonry techniques at this site and the materials 
used, it is likely they are from two different periods. 
Extensive EBA examples of orange slip were collected at 
the top of the höyük, including an impressively high 
number of sherds belonging to vessels with everted rim, 
short necks, globular bellies, and legs. Also found at the 
site were sherds, which may be painted wares from the 
2nd millennium, and buff colored sherds, with wavy or 
zigzag incised decorations, were dated to the middle of 
the 2nd millennium. Roman and Late Antiquity pottery 
were also collected from the höyük.

Aşağı Ulubahçe-Bağdınısağır höyük, situated about 
3 km. east of the center of Pazarcık İlçesi on the Malatya 
highway, is another surveyed site which yielded interest-
ing findings. The small numbers of amorphous pottery 
pieces collected from this höyük have very rough outer 
surfaces. In addition, the assemblage of flint stone tools 
collected there is remarkable. A considerable number of 
blades, piercers and scraper type tools were found. Also 
at this site, an interesting stamp seal with a string hole 
and incised decoration, in which eight holes were 
placed, bears a close parallel with those from the late 
Chalcolithic-EBA.

Har. 1  2006-2009 yılı çalışma alanı, yerleşme dağılımı
Map 1  2006-2009 campaign area, settlement distribution
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Tunç Çağı, portakal kırmızısı astarlı örnekler toplanmış-
tır. Dışa çekik ağız kenarlı kısa boyunlu, şişkin karınlı, 
kaideli kaplara ait parçalar dikkat çekecek derece 
yoğundur. Bunun yanında II. binyıl boyalıları olabilecek 
çanak çömlek ve II. binyıl ortalarına tarihlendirilen dal-
galı, zikzak kazı bezeme paralel çizgilerle oluşturulmuş 
hatlarla bezenmiş, açık devetüyü renkte kap parçaları 
bulunmuştur. Höyükten Roma - geç Antik Çağ çanak 
çömleği de toplanmıştır.

İncelenen ve buluntularıyla dikkati çeken diğer bir mer-
kez ise Pazarcık ilçe merkezinin yaklaşık 3 km. doğusun-
da Malatya yolu üzerinde yer alan Aşağı Ulubahçe-
Bağdınısağır Höyüğü’dür. Höyükten az miktarda topla-
nan ve form vermeyen çanak çömlekler oldukça kaba 
bir dış yüzeye sahiptir. Bunun yanında toplanan çakmak 
taşı alet koleksiyonu dikkat çekicidir. Kesici, delici, kazı-
yıcı türünden alet örneklerine yüzeyde yoğun olarak 
rastlanmıştır Yine bu alanda bulunan ip delikli, kazı 
bezekli ve kazı bezek arasına yerleştirilmiş 8 oyuğu ile 
dikkat çeken bir baskı mühür Geç Kalkolitik-İlk Tunç 
Çağı örnekleriyle paralellik taşımaktadır.

Çanak çömlek analizlerine dayanarak geçen yıllarda 
olduğu gibi bölgedeki höyüklerin en belirgin, tanımlana-
bilir malzeme grubunu İlk Tunç Çağı’nda Amuk, Çukurova 
bölgesinde yoğun bir kullanım gördüğü anlaşılan porta-
kal kırmızımsı mallar ile boz astarlı mallar oluşturmuştur.

Torosların Kuzeyindeki Ovalar:  
Göksun, Afşin ve Elbistan

Kahramanmaraş 2009 yılı çalışmalarımızın önemli ayağı 
Elbistan-Afşin ovalarında sürdürülmüştür. Söz konusu 
ovalar Orta Anadolu-Malatya-Fırat Havzası ve dolayısıy-
la Mezopotamya Orta Anadolu Bölgesi arasındaki yolla-
rın önemli bir durak noktasıdır (Har. 1).

2009 yılı çalışmalarımız, kuzeyde Tanır Kasabası’ndan 
başlayarak, güneye Ceyhan Irmağı’na dökülen Hurman 
Suyu boyunca konumlanan höyükler üzerinde yoğunlaş-
mıştır. Hurman Suyu Afşin-Elbistan ovalarının Sarız üze-
rinden Orta Anadolu’ya bağlayan ve bugünde kullanılan 
yolun güzergâhını da belirlemiştir. Tarihsel süreçte böl-
gedeki yerleşme karakterinin ve dağılımının oluşumunda 
Hurman Suyu’nun oldukça önemli olduğu anlaşılmakta-
dır. Hurman Suyu bazı noktalarda kayalıkları oyarak 
görece derin vadiler oluşturmuştur ve Yassıhöyük’e kadar 
kayalık, fazla derin olmayan bir vadide akar. Bu alanlar-
da özellikle Tanır Kasabası’nda birçok kaynak, küçük 
pınar Hurman Suyu’na karışır. 

Tanır kasabasında bugün bir Ortaçağ yapısı içinden çı - 
kan Yukarı Boğaz bölgesinde, Sahren olarak adlandırılan 

Based on the analyses of this pottery, and its consistency 
with those in the previous year’s finds, the most evident, 
definable groups of wares in the höyüks consist of 
orange wares and grey slip wares that were quite com-
mon during the EBA in the Amuk, Çukurova region.

Plains to the North of the Taurus Mountains: 
Göksun, Afşin and Elbistan

This important stage of our Kahramanmaraş 2009 cam-
paign continued in the Elbistan-Afşin plains. These plains 
were important stops along the routes between the 
Central Anatolia-Malatya-Euphrates River basin and the 
Mesopotamia-Central Anatolia (Map 1).

Our 2009 campaign concentrated on the höyüks situat-
ed along the Hurman Stream, where, starting at Tanır 
town in the north, it flows southward to reach the 
Ceyhan River. The Hurman Stream links Afşin-Elbistan 
plains to Central Anatolia via Sarız and also determines 
the modern route. Clearly, the Hurman Stream has been 
historically very important regarding settlement charac-
ter and its distribution in the region. The Hurman Stream, 
at some points, has carved its way through rocky terrain, 
forming relatively deep valleys. Up to Yassıhöyük, it flows 
along a shallow valley through rocky places. In these 
areas, particularly in Tanır town, several creeks and small 
springs flow into the Hurman Stream.

As a result of our survey of a spring which emerges today 
from within a medieval structure in the Sahren area of 
Tanır town’s Yukarı Boğaz section, a hieroglyphic 
inscription on a rock surface was identified (Fig. 1). 
There is a niche 90 cm. deep, 60-70 cm. high and about 
8 m. long on an area that is 2.70 m. above and parallel 
to the hieroglyphic inscription. Assistant professors Dr. 

Res. 1  Afşin-Tanır Kasabası Yukarı Boğaz-Sahren mevkii, yazıtın 
bulunduğu kayalık ve üzerinde yer alan niş
Fig. 1  Afşin-Tanır Town Yukarı Boğaz-Sahren mevkii, where the 
rocky place with an inscription was found and the niche above it
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kaynak suyu çevresinde yaptığımız incelemeler sonu-
cunda, kayalık zemine işlenmiş, hiyeroglif yazıt tespit 
edilmiştir (Res. 1). Yerden 2.70 m. yükseklikte hiyeroglif 
yazıt üzerindeki alanda ise yere paralel uzanan 90 cm. 
derinliğinde, yine 60-70 cm. yüksekliğinde ve yaklaşık 8 
m. uzunluğunda bir niş yer almaktadır. Söz konusu yazıt 
içeriği ve niteliği üzerinde Yrd. Doç. Dr. M. Doğan- 
Alpaslan ve Yrd. Doç. Dr. M. Alpaslan çalışmaktadırlar.

Sahren adlı kaynak suyunun yaklaşık 500 m. güneyinde 
yine kayalıklar içinden Ayran Dede olarak adlandırılan 
bir başka su kaynağı çıkmaktadır. Kaynağın hemen kar-
şısında 9x6.70 m. boyutlarında bir platform oluşturul-
muştur (Res. 2). Platformun doğusunda yine kaya kütlesi 
dik biçimde kesilerek 1.45 m.’lik bir yükselti oluşturul-
muştur. Bu yükseltinin platforma bakan kısmında birçok 
oyuk bulunur. Buranın doğuya doğru uzanan üst kısmı 
da düzleştirilmiştir. Kaya platformunun çevresinde kaya-
ya oyulmuş basamaklar tespit edilmiştir. Yine aynı alanın 
kuzeydoğusundaki kayalık alanlarda düzgün dikdörtgen 
oyuklar saptanmıştır. Oyukların ölçüleri, 65x47 cm. ile 
74x50 cm. arasında, derinlikleri ise 20 cm. ile 35 cm. 
arasında çeşitlenmektedir. 

Tanır kasabasının yaklaşık 4 km. güneyinde yer alan 
Yassıhöyük de benzer bir yapı gösterir. Hurman Suyu’nun 
kıyısında, kayalık bir alan üzerinde yükselen Yassıhöyük, 
boyutları, konumu ve yüzey bulgularıyla oldukça dikkat 
çekicidir (Res. 3). Bu yönleriyle yine Hurman Suyu kıyı-
sında yer alan ve kazılar sonucunda oldukça önemli 
Hitit ve Geç Hitit tabaka ve buluntularının ortaya çıkarıl-
dığı Elbistan-Karahöyük ile doğrudan benzerlikler gös-
termektedir. İki yerleşme arasında Hurman Suyu aracılı-
ğıyla organik bir bağlantının olduğu görülmektedir. 
Karahöyük’ün 22 km. kuzey-doğusunda yer alan Yassı-
höyük, yukarıda da bahsettiğimiz gibi Sarız üzerinden 
gelen, Hurman Suyu boyunca uzanan yolun, Afşin-
Elbistan ovalarına açılan kuzey geçiş noktasının başında 
yer alır. Bu açıdan önemli bir istasyondur. Höyük üze-
rinden toplanan çanak çömlek, Elbistan-Karahöyük 
örnekleriyle doğrudan benzerlik gösterir. Bu açıdan Hitit 
İmparatorluk Çağı çanak çömleği ve Geç Hitit Çağı 
boyalı çanak çömleği en belirgin malzeme gruplarını 
oluşturur. 

Gerek Yassıhöyük, gerekse Elbistan-Karahöyük ve daha 
güneyde İğde-İskartun Höyük bölgedeki Hitit yerleşme 
tipini en iyi yansıtan höyüklerdir. Bir akarsuyun kenarın-
da, akarsuya ulaşan, kayalık alanlardan çıkan kaynak 
sularının yanı başında yer almışlardır. Büyük boyutları ve 
yükseklikleri kalın Hitit katmanlarını barındırdıklarını 
gösterir. Çünkü en azından her üç höyükte yaptığımız 
çalışmalarda da erken dönem tabakalarına, Kalkolitik-İlk 
Tunç Çağı’na tarihleyeceğimiz belirgin çanak çömlek 

M. Doğan-Alpaslan and Dr. M. Alpaslan are in process of 
working on the meaning and character of the hieroglyphic 
inscription.

About 500 m. south of the Sahren spring, another spring, 
Ayran Dede, flows from the rocks. Just opposite this 
spring there is a 9x6.70 m. platform (Fig. 2). To the east 
of the platform, rising straight up from the ground, is a 
massive 1.45 m. high rock in which there are several 
holes cut on the side that faces the platform. The upper 
section also flattens out as it extends eastward. Carved 
steps were documented around the rocky platform. 
Smooth rectangular niches were also documented in the 
rocky areas to the northeastern part of the same area. 
The dimensions of the niches vary from 65x47 cm. and 
74x50 cm. and the depths from 20 to 35 cm.

Yassıhöyük, which is approximately 4 km. south of Tanır 
town, also has a similar structure. Yassıhöyük, which 
stands on a rock base along the shores of Hurman 
Stream, is quite remarkable in terms of dimensions, loca-
tion and surface finds (Fig. 3). In this regard, Yassıhöyük 
has direct resemblance to Elbistan-Karahöyük on the 
Hurman Stream. This site has extremely important Hittite 
and Late Hittite layers uncovered by excavations. It is 
logical to conclude that the Hurman Stream provided an 
organic link between the two settlements. Situated 22 
km. northeast of Karahöyük is Yassıhöyük. This is an 
important station at the head of a northern passage to 
the Afşin-Elbistan Plains on the aforementioned route 
extending from Sarız along the entire length of the 
Hurman Stream. The pottery collected at this höyük 
bears a direct resemblance to those from Elbistan-
Karahöyük. In this context, the most prominent group of 
wares comprises the Hittite Imperial Period wares and 
Late Hittite Period painted wares.

Res. 2  Afşin-Tanır Kasabası, Ayran Baba su kaynağı, karşısında  
yer alan kaya platformu
Fig. 2  Afşin-Tanır Town, Ayran Baba spring, rock platform  
opposite it



YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

140

örnekleri şimdilik saptanamamıştır. Yerleşmelerin bugün 
eldeki verilerle, Hitit İmparatorluk Çağı’nda büyüdüğü 
ve genişlediği anlaşılmaktadır. Bu höyüklerde en belirgin 
ve sayıca fazla malzeme grubunu Hitit İmparatorluk 
Çağı çanak çömlekleri oluşturur. Yine Hitit çanak çöm-
leklerinin bazı ufak değişikliklerle Demir Çağı’nda da 
devam ettiği anlaşılmaktadır. Geometrik, ızgara, kafes, 
tarama ve boya bant bezemeli çanak çömlekler de yine 
Demir Çağı özellikleri gösterir. Bunun yanında özellikle 
Yassıhöyük’te topladığımız bazı boyalı çanak çömlek 
parçalarının Hitit boyalı çanak çömlekleriyle, yüzey 
işlemleri, form ve bezeme özellikleriyle büyük benzerlik 
göstermiş olduğunu söyleyebiliriz.

Bölgede yine buluntularıyla dikkat çeken diğer bir höyük 
Karasüleymanlı Höyüğü’dür, Yassıhöyüğün, Hurman 
Suyu’nun 5.5 km. kuzey doğusunda, Afşin-Elbistan 
Ovası’nı kuzeyden çevreleyen dağ sıralarının güneyin-
de, ovaya açılan daha yüksek bir platoda yaklaşık 1300 
m. rakımda yer almaktadır. Bugün kurumuş olan 
Karasüleymanlı Deresi, höyüğün 250 m. doğusundadır. 
Oldukça fazla tahrip edilmiş höyükten toplanan malze-
me içinde İlk Tunç Çağı örnekleri dikkat çekicidir. 
Bölgede Hozan, Karaelbistan ve daha güneyde Ortaören 
höyüklerinde de tespit ettiğimiz basit ağız kenarlı, küre-
sel gövdeli çömlekler ile yine basit ağız kenarlı, açık 
ağızlı, çan biçimli, kaba yüzeyli, el yapımı portakal 
renkli kaplar yanında yine aynı formlarda koyu yüzlü, 
bazıları iyi açkılı, Karaz - Erken Transkafkasya malları ile 
benzerlik gösteren çanak çömlek parçaları toplanmıştır. 
İlk Tunç Çağı’na tarihlendirilen, astar bezekli-boya beze-
meli çanak çömlek parçaları da toplanmıştır. 

2007 çalışmalarında inceleme olanağı bulduğumuz 
Karahöyük, Hozan, Evcihöyük, İskartun ve Ortaören 
hö yüklerinde, Orta Anadolu ve Elazığ-Malatya etkileşimli 
çanak çömlek grupları belirgin olarak kendini göster-

Both Yassıhöyük and Elbistan-Karahöyük, as well as İğde-
İskartun Höyük further south, are höyüks that mostly 
mirror Hittite settlement types in this region. The Hittites 
usually chose places on the banks of streams, creeks and 
springs that flow from rocky areas. Their height and 
dimensions indicate thick Hittite stratas because on all 
three höyüks we explored, there were no definite pottery 
groups datable to the Chalcolithic-Early Bronze Age iden-
tified. According to the data at hand, these settlements 
grew and expanded during the Hittite Imperial Period. 
Hittite Imperial Period ware constituted the most promi-
nent pottery here and it was found in large numbers in 
these höyüks. It is also understood that Hittite pottery, 
with some small differences, continued into the Iron Age. 
Pottery with geometric, grid, hatching, and band decora-
tion are characteristic of the Iron Age. It can also be said 
that the surface renderings, form and decoration of some 
of the pottery pieces collected, particularly at Yassıhöyük, 
greatly resemble Hittite painted wares.

Another höyük in the region having interesting finds is 
Karasüleymanlı Höyük, situated on the Hurman Stream, 
5.5 km. northeast of Yasssıhöyük. It sits on a plateau at 
an altitude of approximately 1300 m. rising from the 
southern end of a chain of mountains surrounding the 
Afşin-Elbistan Plain from the north. Karasüleymanlı 
Stream, now a dry bed, is 250 m. south of this höyük. 
Among the wares collected from this höyük, which has 
been destroyed to a considerable extent, EBA examples 
are of particular interest. Globular bowls with simple 
rims (known from Hozan, Karaelbistan and, further 
south, at Ortaören höyüks,) orange-colored hand-made 
vessels of ring form with simple rims, open mouths and 
rough surfaces, along with potsherds of a dark surface, 
(some well burnished) were found. Other samples, 
resembling Karaz-Early Transcaucasian ware, were also 
collected in the region, along with slip-decorated and 
painted ware fragments dated to the Early Bronze Age. 

When viewed together, the pottery groups we found at 
Karahöyük, Hozan, Evcihöyük, İskartun and Ortaören 
höyüks in our 2007 campaign, clearly showed the inter-
action between Central Anatolia and Elazığ-Malatya. In 
particular, extensive Early Bronze Age, Early Trans-
Caucasian dark ware and local variations of Hittite Era 
pottery were found in the höyüks of the region. In this 
regard, Karasüleymanlı Höyük surveyed in 2009, has 
verified our evaluations, particularly for the Early Bronze 
Age pottery. Within this frame, preliminary evaluations 
revealed the Elbistan-Afşin Plains area had a pottery cul-
ture influenced with those of East and Southeast Anatolia. 
Among these assemblages, orange and red slip wares 
with vertical rim, short necks, globular bodies, and flat 

Res. 3  Hurman Suyu ve hemen kıyısında yükselen Yassıhöyük
Fig. 3  Hurman Stream and Yassıhöyük rising directly above its 
banks



141

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

mekteydi. Özellikle İlk Tunç Çağı, erken Transkafkasya 
koyu yüzlü malları ve Hitit Dönemi çanak çömleklerinin 
yerel varyasyonları bölge höyüklerinde yoğun olarak 
bulunmaktaydı. Bu açıdan, 2009 yılı çalışmalarında 
yüzey bulgularını inceleme olanağı bulduğumuz, 
Karasüleymanlı Höyüğü özellikle İlk Tunç Çağı çanak 
çömleği için değerlendirmelerimizi pekiştirmiştir. Bu 
çerçevede yine ilk değerlendirmeler ışığında Elbistan-
Afşin ovalarında Doğu ve Güneydoğu etkileşimli bir 
çanak çömlek kültürünün var olduğu görülmüştür. Bu 
gruplar arasında portakal ve kırmızı astarlı, düz ağız, 
kenarlı, kısa boyunlu, küresel gövdeli, düz dipli çömlek-
ler ile yine düz ağız kenarlı, açıkağızlı çan biçimli ile 
küresel biçimli çanaklar yanında, aynı formların koyu 
yüzlü, bazıları açkılı örnekleri de belirgindir. Koyu 
yüzlü, açkılı örnekler form ve yüzey işlemleri açısından 
Erken Transkafkasya-Karaz mallarıyla büyük paralellik 
gösterirler. Yine Güney Anadolu’da İlk Tunç Çağı’nda 
görülen, astar bezekli örnekler de tespit edilmiştir. Dışa 
çekik ağız kenarlı, şişkin karınlı, kaideli kaplara ait bu 
örneklerde kırmızı astar, birbirine paralel hatlar halinde 
kesik çizgiler şeklinde yer alır.

1940’lı yıllarda kazısı yapılan Elbistan-Karahöyük bölge-
deki Hitit kültürel varlığının tabakalarını barındırır. Bu 
açıdan oldukça önemlidir. Elbistan-Karahöyük Hitit 
İmparatorluk Çağı katmanlarında ortaya çıkarılmış 
çanak-çömlek grupları özellikleri form grupları açısın-
dan merkezi Hitit bölgesinin karakterini taşımakla birlik-
te. Hitit periferiğinde oluşan çanak çömlek kültürünün 
de yansımalarını taşır. Hitit çanak çömleğinin yoğun 
olarak toplandığı Elbistan-Karahöyük, İğde-İskartun ve 
2009 yılında inceleme olanağı bulduğumuz Yassıhöyük 
de, literatürde “drab-ware” denilen, içe kalınlaştırılmış, 
yayvan çanak ve tabakların, kırmızı astarlı olanları 
yanında, astarsız, bazen de hamurunun renginde astarlı, 
devetüyü, pembemsi krem astarlı örnekler toplanmıştır. 
Dışa çekik ağız kenarlı, boyunlu, yüksek gövdeli, düz 
dipli vazo-küp örnekleri, yine dışa kalınlaştırılmış ağız 
kenarlı, küresel gövdeli çömlek parçaları da saptanmış-
tır. Bu form gruplarının iyi açkılanmış, kırmızı astarlı 
örneklerine de rastlanmıştır. Hitit merkezi bölgesinde ve 
Elazığ-Malatya bölgesi Hitit tabakalarında rastlanan 
boya bant bezekli Hitit çanak çömleği örnekleriyle 
büyük paralellik taşıyan örnekler de aynı höyüklerden 
toplanmıştır. Yüzey bulgularının güvenilirliği hakkındaki 
kaygılarımızı da göz önüne alarak özellikle bazı boya 
bezekli örneklerin Eski Hitit Dönemi boya bezekli çanak 
çömlekleriyle paralellik taşıdığını da belirtmek isteriz. 

Bölgede özellikle Hitit İmparatorluk Çağı sonrası, Geç 
Hitit-Orta Demir Çağı çanak çömlekleri henüz yeterince 
tanımlanabilmiş değildir. Bunun yanında gerek Elbistan-

bases, along with bell-shaped, globular vessels with 
smooth rims and open mouths, and others of the same 
forms, but containing dark and sometimes burnished 
surfaces were found as well. Regarding the form and 
surface treatment on the dark-surfaced burnished exam-
ples, they closely resemble early Trans-Caucasian-Karaz 
wares. Slip decorated wares of the early Bronze Age in 
Southern Anatolia were also collected. In these examples 
belonging to globular vessels with everted rim and a 
base, the red slip is in the form of parallel dashed-lines. 

An Elbistan-Karahöyük excavation done in the 1940s 
covered the strata of the Hittite culture in the region. It is 
very important from this standpoint. In the Hittite 
Imperial Period layers of Elbistan-Karahöyük, the charac-
teristics of the pottery groups, in terms of forms, carry the 
character of the main Hittite region as well as reflecting 
the Hittite periphery. At Elbistan-Karahöyük, İğde-
İskartun and Yassıhöyük, all of which were surveyed in 
2009, various examples, referred to as “drab-ware” in 
literature, i.e. shallow dishes and bowls thickened, with 
or without red slip, and some with slip in the color of the 
clay or in buff or pinkish beige colors were collected. 
Also identified were vase-jar examples with everted rims, 
necks, tall bodies, and flat bases, as well as potsherds 
with thickened-out rims and globular bodies. Well-
burnished red-slip examples of these form groups were 
also encountered. Found in the same höyüks were exam-
ples of Hittite pottery with painted bands that greatly 
parallel that of the main Hittite region and in the Hittite 
strata of the Elazığ-Malatya region. With regard to our 
concerns about the reliability of the surface finds, we 
particularly wish to stress the similarities between exam-
ples with painted decoration and early Hittite period 
painted pottery.

Late Hittite-Middle Iron Age pottery of the region, par-
ticularly after the Hittite Imperial Period, is not yet suffi-
ciently identified. In addition, it is clear that the form 
groups of the Hittite Imperial pottery culture in this 
period continued on a regional scale, both in the 
Elbistan-Afşin Plains and in the plains to the south of 
Maraş. The pottery from the layers named as the post-
Hittite Imperial period and late Hittite period of Elbistan-
Karahöyük are particularly important for understanding 
the pottery culture of the middle Iron Age. In this con-
text, we think common features are found in the pottery 
from Elbistan-Karahöyük and Yassıhöyük which possibly 
contain contemporary strata. The painted wares from the 
Iron Age layers at Elbistan-Karahöyük were also found in 
large numbers at Yassıhöyük. Generally geometric motifs 
are applied in deep red or black paint bands on beige 
slip, some of which are filled with grid motifs. Some 
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Afşin ovalarında, gerekse Maraş’ın güneyindeki ovalarda 
bu dönemde Hitit İmparatorluk Çağı çanak çömlek kül-
türünün, form gruplarının yerel ölçekte devam ettiği 
düşünülebilir. Özellikle Elbistan-Karahöyük Hitit 
İmparatorluk Çağı sonrası, geç Hitit Dönemi olarak 
adlandırılan tabakalarından çıkarılmış çanak çömlekler, 
orta Demir Çağı çanak çömlek kültürünün tanımlanması 
açısından önemlidir. Bu çerçevede her açıdan ortak 
özellikler, çağdaş yapı katlarını barındırdığını düşündü-
ğümüz, Elbistan-Karahöyük ve Yassıhöyük çanak çömle-
ğini karşılaştırmamız yerinde olacaktır. Elbistan-
Karahöyük’ün Demir Çağı tabakalarından çıktığı belirti-
len boya bezemeli çanak çömleklere, Yassıhöyük’te de 
yoğun olarak rastlanmıştır. Krem astar üzerine bordo 
veya siyah boya bantla, genellikle geometrik motifler 
işlenmiş, bazen bu geometrik şekillerin içi ızgara moti-
fiyle doldurulmuştur. Üçgen, kare, dalgalı ve düz hatla-
rın arası bazı örneklerde noktalarla bezenmiştir. 

2009 yılı çalışmalarımız özellikle Güneydoğu Toroslar’ın 
kuzeyinde yer alan Göksun, Afşin, Elbistan hattının 
önemli ve yoğun bir yerleşme dokusunu barındırdığını 
göstermiştir. Asur, Hitit kaynaklarından yola çıkılarak 
bölge için yapılan tarihi-coğrafya çalışmalarının tekrar 
ele alınması yerinde olacaktır. Özellikle Asur Koloni 
Çağı’nda bölgenin niteliğini, bu bölgeden geçen olası 
kervan-ticaret yolları ile önemli merkezlerin varlığını 
belirleyecek arkeolojik bulguların tanımlanması gerek-
mektedir. Aslında arkeolojik potansiyeli oldukça yüksek 
olan bölgenin Eski Hitit Krallığı, Hitit İmparatorluk Çağı 
ve yine geç Hitit Dönemi hakkında da halen cevaplan-
ması gereken birçok sorun bulunmaktadır. Bu nedenle 
2010 yılı çalışmalarımızın bölgesel bazda ağırlık nokta-
sını Elbistan Ovası oluşturacaktır.

examples feature dots between waves and straight lines 
with triangles or squares. 

Our 2009 campaign shows especially that the Göksun-
Afşin-Elbistan route, in the northern part of the 
Southeastern Taurus Mountains, has an important and 
dense settlement texture. It would be correct to recon-
sider the historical-geographical studies on this region 
based on Assyrian and Hittite sources. It is necessary to 
identify the archaeological finds, specifying the character 
of this region, particularly in the Assyrian Trade Colonies 
period, and as well as the important centers and cara-
van-trade routes passing through this area. Indeed, with 
regard to the Old Hittite Kingdom, the Hittite Imperial 
period, as well as the late Hittite period in the region, all 
of which contain very high archaeological potential, 
there are still many questions needing resolution. For this 
reason, the point of focus in the 2010 campaign will be 
the Elbistan Plains.
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2009 çalışmaları 31 Ağustos ile 25 Eylül tarihleri arasın
da gerçekleştirilmiş ve Gerda Henkel Vakfı tarafından 
desteklenmiştir*.

Epigrafya Araştırmalarının Sonuçları 
(T. Corsten)

Bu yılki epigrafya araştırmaları Kibyra, Olbasa ve Yeşil
ova ilçesi olarak üç ayrı alanda yoğunlaştı.

Gölhisar Gölündeki (Kibyra’nın 15 km. kadar doğusun
da) üzerinde antik bir yerleşimin bulunduğu yarımadada 
(aşağıya bkz.) yeni yazıtlar ele geçti. Bunlardan biri, 
Aphrodite rahibesinin mezar taşı olup iyi korunmuş ve 
kolay okunur haldedir. Buna karşılık ikinci metin ise 
fazlaca bozulmuş, okunması ve anlaşılması zordur. 
Amacı bilinmeyen yapay bir girintinin yukarısında kaya 
yüzeyine kesilmiştir. Bu yazıt, bir şeyin (sözü edilmeyen 
bir objenin), ismi kısmen okunabilen birine ait (?) oldu
ğunu ifade ediyor gibidir.

Olbasa ve teritoriumundaki yeni yazıt hasadı beklediği
miz kadar verimli değildi. Sözünü etmeye değer tek 
yazıt, doğal koşullardan dolayı çok bozulmuş, okunması 
zor, Roma İmparatorluk Dönemi’nden bir onur yazıtıdır. 

Bunlara karşın Yeşilova’da ve civarında ele geçen yazıtlar 
oldukça ilginçtir. Çok sayıdaki mezar taşı yazıtı arasında, 
otantik adlara sahip bir aileye ait bir tanesi özellikle 
zikre değer. İmparator Valerianus’un ailesi için ilginç bir 
onur yazıtı dikilmiştir: İmparatorun kendisi ve soyundan 

* Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izni ile gerçekleştirilen çalışmalarda Bakan
lık Temsilcisi Erzurum’dan H. Küçükaydın idi ve yardımları 
için kendisine teşekkür ediyoruz. Burdur Müzesi Müdürü 
H. A. Ekinci’ye verdiği destek için teşekkürü borç biliriz. 
Corsten ve Hülden’in haricinde çalışmalara A. Rieger, M.
Simon, M. Schoolmeesters (Karlsruhe Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi), Dr. J. Gebauer (Münster), K. Zimmer M. A., I. 
Zimmermann, C. Kanaridis (München) ve E. Schneidenbach 
(Tübingen) katıldı.

The campaign in 2009 lasted from the 31st of August to 
the 25th of September and was supported by the Gerda 
Henkel Stiftung*. 

Results of the Epigraphic Survey in 2009 
(T. Corsten)

This year’s epigraphic survey concentrated on three 
separate regions, i.e. the areas around Kibyra and 
Olbasa, and Yeşilova İlçesi.

On the peninsula in the Gölhisar Gölü (ca. 15 km. east 
of Kibyra), where there was an ancient settlement (see 
below), some new inscriptions came to light. One of 
them is the tombstone of a priestess of Aphrodite; it is 
well preserved and easy to read. The second text is, in 
contrast, badly weathered, hard to read and understand. 
It is cut into the rock above a kind of artificial depression 
whose purpose is unknown. The inscription seems to 
state that something (the object was apparently not 
expressed) belongs (?) to someone whose name is legib-
le only in part.

The harvest of new inscriptions in Olbasa and its territory 
was not as rich as we expected. The only text worthy of 
mention is an honorary inscription from the Imperial 
period - badly weathered and difficult to read.

In contrast, the inscriptions found in and around Yeşilova 
were quite interesting. Among the many tombstones 

* The permission was kindly issued by the General Directorate 
of Monuments and Museums, Ministry of Culture and 
Tourism whose representative H. Küçükaydın (Erzurum) we 
sincerely thank for his help. Support was also received 
from  the director of the Archaeological Museum at Burdur, 
H. A. Ekinci, to whom we are also very grateful. In addition 
to Corsten and Hülden participants of the campaign in 
2009 were A. Rieger, M. Simon, M. Schoolmeesters 
(University of Applied Sciences Karlsruhe), Dr. J. Gebauer 
(Münster), K. Zimmer M. A., I. Zimmermann, C. Kanaridis 
(München) and E. Schneidenbach (Tübingen).

Kibyratis Araştırmaları 2009

Research in the Kibyratis in 2009
Thomas CORSTEN – Oliver HÜLDEN – Jörg GEBAUER
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gelen erkeklerden söz edilmekte fakat hem oğlu hem de 
ortak imparator olan Galienus’un adı Galatikos olarak 
yazılıdır. Yine çok kötü haldeki bir başka yazıtın içeriğini 
de güçlükle anlayabildik: İmparator Theodosius ve II. 
Valentinianus’u onurlandıran bir yazıt olmalı ancak ikin
ci imparatorun adı Valentitianus olarak yanlış şekilde 
yazılmıştır.

Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 
(O. Hülden)

Alan çalışmamız birincil olarak Gölhisar Gölündeki yarı
mada üzerinde yer alan antik yerleşmeye ve Toprak Tepe 
denilen karşı yamaca uzanan nekropolüne yoğunlaştı 
(Res. 1). Çalışmalarımızın amacı yarımada ve Toprak 
Tepe yüzeyindeki tüm eski, Ortaçağ ve modern kalıntıla
rın ölçümünü ve belgelemesini tamamlamak idi ve bu 
amaca büyük oranda ulaşıldı. Dolayısıyla önümüzdeki 
yıl bu yerleşimin ve nekropolünün ayrıntılı planı verile
bilecek ve de 1975 yılında K. Dörtlük tarafından gerçek
leştirilen kurtarma kazılarında birkaç mezarda ele geçen 
çoğunluğu Arkaik Dönem’den göz alıcı seramikleri ile ilk 
kez dikkat çeken bu yeri daha iyi anlamak mümkün ola
caktır (bkz.: K. Dörtlük, “1975 Uylupınar Kazısı Raporu”, 
TürkAD 24/2, 1977; seramikler için ayrıca bk.: S. Çokay
Kepçe, “The Pottery from Burdur Uylupınar Necropolis”, 
Adalya 12, 2009). Bu seramik buluntularının genel yer
leşim kontekstini, yarımadanın kayalık yamaçlarında 
öngördüğümüz, yerleşimin Arkaik Dönem konut alanla
rını saptayarak aydınlatabileceğiz (Res. 2). Konut planla
rını rekonstrükte etmemize olanak tanıyan bazı yapıları 
daha ayrıntılı şekilde inceleyebileceğiz. Ayrıca, önümüz
deki yıl içinde, bir süre önce A. Hall tarafından Sinda 
olduğu öne sürülen yerleşimin tanımlanmasını gözden 

there is one of a family with indigenous names. A curious 
honorary inscription was set up for the family of the 
emperor Valerianus: he and his male descendants are 
mentioned, but his son and co-emperor is called 
“Galatikos” instead of “Gallienus”. Another, badly pre-
served inscription was read out with difficulty: it must be 
an honorary inscription for the emperors Theodosius and 
Valentinianus II, but the latter’s name is misspelled as 
“Valentitianus”.

The Historical and Archaeological Survey in 2009 
(O. Hülden)

Our fieldwork was concentrated primarily on the ancient 
settlement situated on the peninsula projecting into the 
Gölhisar Gölü and on its extended necropolis on the 
opposite slope called Toprak Tepe (Fig. 1). The objective 
was to complete documentation and measurement of all 
ancient, medieval and modern remains visible on the 
surface of the peninsula and of Toprak Tepe; this goal 
was nearly attained. Hence, in the course of the next 
year we will be able to submit a detailed plan of the set-
tlement as well as of the necropolis which will contribute 
to a much better understanding of the site whose impor-
tance was first revealed by the spectacular pottery, 
mainly archaic, found in several tombs during rescue 
excavations carried out by K. Dörtlük in 1975 (see K. 
Dörtlük, “1975 Uylupınar kazısı raporu”, TürkAD 24/2, 
1977; for the pottery see also S. Çokay-Kepçe, “The 
Pottery from Burdur Uylupınar Necropolis”, Adalya 12, 
2009). We are now able to illuminate the general settle-
ment context of these pottery finds by identifying the 
presumed archaic residential areas of the settlement on 
the rocky slopes of the peninsula (Fig. 2). We were also 

Res. 1  Gölhisar Gölü’nün ve yarımadanın kuzeydoğudan 
görünümü
Fig. 1  View of the Gölhisar Gölü with its peninsula from the  
north-east

Res. 2  Yarımadanın güney yamaçlarındaki antik evlerden biri
Fig. 2  One of the ancient houses on the southern slope of the 
peninsula
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geçirebileceğiz (A. Hall, “Sinda”, bk.: D. French (ed.), 
Studies in the History and Topography of Lycia and 
Pisidia. In Memoriam A.S. Hall, BIAA Monograph No. 
19, 1994).

Nekropolde, yüzeyde görünür halde çoğunlukla kaçak 
kazılar nedeniyle tahrip edilmiş yaklaşık 70 kadar mezar 
saptadık. Toprak Tepe’yi taçlandıran büyük tümülüsün 
yanı sıra sandık mezarlar, pithos mezarlar, büyük kire
mitler ile örtülü basit mezarlar ve iki adet khamosorion 
saptadık. Yaklaşık 150 m. uzunluğundaki, kabaca yon
tulmuş poligonal taşlarla örülü bir duvar kalıntısının 
keşfi ise sürpriz sayılabilir. İşlevi bilinmeyen bu duvar 
Toprak Tepe’nin kuzeybatı sırtını izlemektedir. İlk bakışta 
güneydoğu sırtta da benzer bir duvarın yer aldığını 
düşündük fakat dikkatli bir inceleme sonucunda Toprak 
Tepe’nin bu tarafındaki kalıntıların aslında biri dikdört
gen, diğeri nerdeyse kare biçimli iki yapıya ait olduğu 
anlaşıldı (Res. 3). Bu yapıların işlevi henüz bilinmese de, 
Klasik Dönem veya sonrasından bir çiftliğe ait olduğunu 
düşünmekteyiz.

Artık Gölhisar Gölündeki yerleşimin hemen yakın civa
rında, özellikle Arkaik Dönem’deki kırsal hinterlandı 
hakkında, Karia’daki Halikarnassos yarımadasında keş
fedilen ve aynı döneme ait görünen birkaç çiftlik yerleşi
mi ile karşılaştırma yaparak bir fikir sahibi olabiliyoruz. 
Yerleşimin khorasında birkaç mezar da belgelendi ve 
bunlardan birini, Kayacık’ın hemen kuzeyinde, 2008–
2009 arasında kaçak kazılarda kırma çatılı mezar odası 
tamamen tahrip edilen Arkaik veya erken Klasik döne
me ait tümülüsden söz etmeliyiz (Res. 4; bu mezar 
için bk.: A. Cergibozan vd., Kültür Envanteri 2007 
[Burdur İlçeleri], 2007; O. Hülden, “Considerations 
on the Tumuli of Lycia in the PreClassical Period”, 
bk.: O. Mariaud (ed.), Carie et Lycie aux époques 

able to study some of the buildings in greater detail 
which allowed the reconstruction of house plans. 
Furthermore, within the next year it should be possible 
to review the identification of the site, suggested to be 
Sinda by A. Hall some years ago (see A. Hall, “Sinda”, 
in: D. French ed., Studies in the history and topography 
of Lycia and Pisidia. In memoriam A. S. Hall, BIAA 
Monograph No. 19, 1994).

In the necropolis we counted nearly 70 graves visible on 
the surface - mainly due to recent illegal excavations. 
Besides the large tumulus that crowns the Toprak Tepe 
we could identify cist graves, pithos tombs, simple 
burials covered with large tiles, and two chamosoria. 
Something of a surprise was the discovery of the remains 
of a wall nearly 150 m. long, built of large, roughly hewn 
polygonal blocks. This wall, of unknown function, fol-
lows the north-western ridge of the Toprak Tepe. At first 
glance it seemed to us that there was another wall built 
in similar technique following the south-eastern ridge. 
But after detailed examination we found that the remains 
on this side of Toprak Tepe belong to two buildings, 
one of which, with two rooms, is rectangular, while 
the other is almost square in plan (Fig. 3). Although 
the function of these buildings is not clear, we think 
that they belonged to a farmstead, probably of Classical 
or even later date.

In the close vicinity of the settlement at the Gölhisar 
Gölü we now have some insights into the rural hinter-
land, especially during the Archaic period, through the 
discovery of several farmsteads which seem to resemble 
contemporary, so-called compounds found in particular 
on the Halikarnassos peninsula in Caria. Several tombs 
were also recorded in the chora of which only an Archaic 
or early Classical tumulus north of Kayacık should be 

Res. 3  Toprak Tepe’nin güneydoğu yamaçlarındaki yapılardan biri
Fig. 3  One of the buildings on the south-eastern slopes of  
Toprak Tepe

Res. 4  Kayacık yakınındaki tümülüsün mezar odasının tahrip 
edilmeden önceki görünümü
Fig. 4  Burial chamber of the tumulus near to Kayacık before its 
destruction
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préclassiques. Identités croisées. Actes du colloque de 
Bordeaux, 5 Aralık 2008, baskıda).

Son olarak, Gölhisar Gölü ve civarındaki çalışmalarımı
za ek olarak, Karamanlı’nın güneyinde Kale Tepe deni
len görkemli bir tepe üstü kalesini belgeledik ve ölçüle
rini aldık. Bu kale, eşmerkezli iki yuvarlak moloz taş 
duvardan ve birkaç tane yarım daire biçimli kule ve 
kapılardan ibarettir. Kalenin tarihi bilinmiyor. Tepenin 
hemen eteklerindeki dört adet kaya mezarı bu örenin 
antik olabileceği, anlamına gelebilse de Ortaçağ ve hatta 
Osmanlı Dönemi’ne ait bir tarihi tamamen gözardı ede
miyoruz. Ancak burası, tepenin önemli bir kısmını eriten 
ve giderek büyüyen bir taş ocağı nedeniyle büyük tehdit 
altındadır.

2009 Yılında Toplanan Seramik Örnekleri Üzerine 
Notlar (J. Gebauer)

Yüzey araştırmamız sırasında yakından incelemek üzere 
yaklaşık 1500 seramik parçası toplanarak ve bunlardan 
258 adedi veritabanı kataloğu için seçilmiştir.

Seramik malzeme, çoğunlukla Arkaik ve Osmanlı 
dönemlerine ait fragmanlardır. Seçilen Arkaik seramikler 
birkaç gruba ayrılabilir. Çizgiler, dalga motifleri, üçgen
ler ve dairelerle bezeli kaba ve ortaiyi mutfak gereçleri 
haricinde çeşitli kaliteli mal grupları da görülmektedir. 
Kırmızı üzerine siyah ve de ilgili kırmızı astarlı seramik
ler yoğun görülür (Res. 5). Açık ve kapalı formlarda iki 
renkli (bichrome) mallar da bir miktar ele geçti (Res. 6). 
Bezemede merdiven motifli ve çengel motifli bantlar 
gibi geometrik bezeme çok sayıda çizgiler birlikte görü
lür. İki renkli ve kırmızı üzerine siyah seramikler birbiri 
ile yakından ilintilidir.

mentioned here because of the total destruction of its 
gable-roofed burial chamber by looters between 2008 
and 2009 (Fig. 4; for this tomb see A. Cergibozan et al., 
Kültür Envanteri 2007 [Burdur İlçeleri], 2007; O. Hülden, 
“Considerations on the tumuli of Lycia in the pre-classi-
cal period”, in: O. Mariaud (ed.), Carie et Lycie aux 
époques préclassiques. Identités croisées. Actes du col-
loque de Bordeaux, 5 décembre 2008, in print).

Finally, in addition to our activities at the Gölhisar Gölü 
and in its vicinity we documented and measured a 
remarkable fortified site on a hilltop called Kale Tepe 
south of Karamanlı. The fortification consists of two con-
centric rubble walls, which feature several semi-circular 
towers and gates. The date of this site is unclear. The 
existence of four rock-cut tombs at the foot of the hill 
suggests that the site may be ancient, but a later, i.e. 
medieval or even Ottoman, date cannot be excluded. 
The site is in imminent danger from the expansion of a 
modern stone quarry, which has already removed a large 
part of the hill.

Remarks on the Pottery Found during the Campaign 
2009 (J. Gebauer)

About 1500 pottery samples have been collected for 
closer study at the different sites surveyed and 258 have 
been chosen for the database catalogue.

The ceramic material mainly consists of Archaic and 
Ottoman fragments. The selected Archaic pottery can be 
subdivided into several groups. In addition to coarse and 
medium-fine kitchen wares, decorated with lines, wavy 
lines, triangles, and circles, various groups of fine wares 
can be observed. Black-on-red as well as the related red-
slip ceramics are well represented (Fig. 5). Bichrome 

Res. 5  Gölhisar Gölü’nden kırmızı üzerine siyah seramik
Fig. 5  Black-on-red pottery from Gölhisar Gölü

Res. 6  Gölhisar Gölü’nden iki renkli seramik örnekleri
Fig. 6  Examples of bichrome pottery from Gölhisar Gölü
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Yalnızca çok az sayıdaki parçanın orijini konusunda 
kesin bir şey söylemek mümkündür. Yaban Keçisi beze
meli bazı fragmanlar Karia Bölgesi’ne atfedilebilecek 
kaplarla yakında ilintilidir ancak Karia malzemesinin 
bölgesel dağılımı henüz belirlenmemiştir. Yaban Keçisi 
bezemeli parçaların hiçbirini rahatlıkla Ege bölgesine 
atfedemiyoruz. İonia kaseleri yalnızca birkaç fragman ile 
temsil ediliyor ve de yassı yivli yüzeye sahip bir Lydia 
kabı ise ünik buluntu durumundadır. Yalnızca birkaç 
parçanın, kendisi iyi tanımlanmış olmayan Phryg sera
mikleri ile ilintisi olduğu düşünülebilir.

Osmanlı malzemesinin tasnifi, yayımlanmış örneklerin 
azlığı nedeniyle güçlükle yapılabilir. Çoğunlukta kapalı 
formda, kısıtlı çeşitte kaplar saptanmıştır. Sırlı parçalar 
nadir görülmekte ancak münferit örneklerde basit plastik 
bezeme veya yer yer kabaca perdahlama nedeniyle tarih 
öncesine aitmiş gibi bir görünüş dikkat çekmektedir. 
Ancak formlarının yanı sıra sert fırınlama ve iyi çalışılmış 
kil matriksi geç tarihli olduklarını açıklıkla göster
mektedir.

ware is also present in some quantity in the open and 
closed form (Fig. 6). The decoration is mostly composed 
of geometric motifs such as ladder- and hook-bands, 
accompanied by multiple lines. The bichrome and the 
black-on-red ceramics are closely related.

The provenance of only a few pieces can as yet be pro-
posed with any confidence. Some fragments with Wild-
Goat-decoration are closely related to vessels that can be 
assigned to the Carian region, although the regional dis-
tribution of the ‘Carian’ material has not yet been deter-
mined. None of the Wild-Goat pieces can so far safely be 
assigned to the Aegean region. Ionian bowls are repre-
sented by a few fragments, and a Lydian vessel with a flat 
grooved surface remains unique. Only a few pieces 
show connections with Phrygian pottery, which is itself 
not well defined.

Classification of the Ottoman material is difficult due to 
the lack of published comparative material. A limited 
range of mostly closed vessels is present. Glazed pieces 
are very rare, but single examples have simple plastic 
decoration or are roughly polished in parts, giving them 
an almost prehistoric look. Besides their form, however, 
the hard firing and the well worked clay matrix confirm 
their late date.
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Dağlık Kilikia Bölgesi Yerleşim Tarihi ve Epigrafya 
Araştırmaları (RCSHEP, Rough Cilicia Settlement History 
and Epigraphy Project) kapsamında, 2009 yılında 
Korykos (Kızkalesi), Seleukeia ad Kalykadnum (Silifke), 
Olba (Uğuralanı), Diokaisareia (Uzuncaburç) antik kent-
lerinin ve Korasion yerleşmesinin (Susanoğlu) çevrelerin-
de çalışılmıştır*. Bu çalışmanın amacı, yukarıda bahsi 
geçen antik kentlerin arazilerinde saptanan tarımsal nite-
likli çiftlik-köy türündeki yerleşmelerin, birbirleriyle ve 
antik kentlerle olan ilişkilerini tespit ederek, araştırma 
bölgesini kapsayan bir yerleşim tarihi oluşturmaktır. 
Araştırmaların diğer bir amacı ise tespit edilen yerleşme-
lerin nitelikleri, oluşumları, işlevleri ve üretim faaliyetle-
rinin aydınlatılmasına yöneliktir. Bu bağlamda, yerleşme-
lerindeki nüfus yoğunluğu ve yerleşim sıklığı da araştır-
malarımız kapsamında ele alınmaktadır. Yüzey araştır-
malarımızın ikinci aşamasını, Silifke İlçesi Narlı kuyu 
Bel desi Cennet-Cehennem Obrukları (Korykion 
Antron)’nda yer alan ve erken Bizans Dönemi’nde kili-
seye dönüştürülen tapınak ve buranın yaklaşık 3 km. 
kuzeydoğusunda bulunan Göztepesi “tapınak” alanı 
çizim, belgeleme, jeolojik ve jeofizik çalışmaları 
oluşturmuştur. 

2009 yılı çalışmalarımızda Korykos (Kızkalesi), Seleukeia 
ad Kalykadnum (Silifke), Korasion (Susanoğlu), Olba 
(Uğuralanı), Diokaisareia (Uzuncaburç) ve Klaudiopolis 
(Mut) antik kentleri ile arazilerindeki Antik Dönem yazıt-
larını saptamaya yönelik araştırmalara devam edilmiştir.

* 2009 yılı Mersin İli, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, 
Bozyazı, Anamur ilçelerinde yürütülen “Yerleşim Tarihi ve 
Epigrafya Araştırmaları”na başkanlığım altında, Yrd. Doç. Dr. 
E. Erten, Yrd. Doç. Dr. F. A. Yüksel, Dr. G. Ergin, Araş. Gör. Z. 
Görücü, Restoratör N. C. Cihan, Klasik Filologlar F. Şahin, F. 
Camgöz ve S. Ünsal katılmıştır. Onların yardımları olmaksı-
zın bu çalışma tamamlanamazdı.

Within the framework of the Rough Cilicia Settlement 
History and Epigraphy Project (RCSHEP), the 2009 cam-
paign covered the ancient cities and environs of Korykos 
(Kızkalesi), Seleukeia ad Kalykadnum (Silifke), Olba 
(Uğuralanı), Diokaisareia (Uzuncaburç) and finally, the 
settlement at Korasion (Susanoğlu)*. The aim of this 
study is to research the settlement history of the region 
by identifying the agricultural farmstead-village type set-
tlements of the ancient cities listed above and their inter-
relationships. Another aim of the study is to explore the 
qualities, formations, functions and production activities 
of these settlements. In this context, population and set-
tlement density are also included within the scope of our 
research. In the second phase of our surveys, drawings, 
documentation and geological/geophysical studies were 
conducted at a temple and at the Cennet-Cehennem 
depressions or “sinkholes” (Korykion Antron). This 
temple/church was one later used as a church during the 
early Byzantine period. Additional research was con-
ducted at the Göztepesi “temple” site situated about 
3 km. away to the northeast in Narlıkuyu Beldesi of 
Silifke İlçesi.

As mentioned above, our 2009 campaign surveys  
were made for identification of ancient inscriptions  
in the cities and territories of Korykos (Kızkalesi), 

* Sincere appreciation and thanks must be given to Asst. Prof. 
Dr. E. Erten, Asst. Prof. Dr. F. A. Yüksel, Dr. G. Ergin, Res. Asst 
Z. Görücü, Restorer N. C. Cihan, Classical Philologists F. 
Şahin, F. Camgöz and S. Ünsal who participated in compiling 
information for the 2009 campaign of the “Settlement 
History and Epigraphy Surveys”. Without their assistance, this 
research document would not have been possible. The area 
researched for this abstract covered the townships of Erdemli, 
Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı and Anamur of Mersin 
Province.

Dağlık Kilikia 2009:  
Yerleşim Tarihi ve Epigrafya Araştırmaları

Rough Cilicia 2009:  
Settlement History and Epigraphy Surveys
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Yüzey araştırmalarımız sonucunda Roma İmparatorluk 
ve erken Bizans dönemleri arasına tarihlediğimiz 33 
yeni antik yerleşme ve 40 adet yeni yazıt tespit edilmiştir. 

2008 yılında Antron’un (Cennet-Cehennem Obrukları) 
yaklaşık 3 km. kuzeydoğusunda bulunan Göztepesi 
“tapınak” alanında (Res. 1) başlamış olduğumuz çizim 
ve belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. “Tapınağın” 
planı ve duvarların kesitleri çıkarılmış olup, çizimleri 
tamamlanmıştır. Buna göre batı duvarının uzunluğu 
22.60 m., kuzey duvarının mevcut uzunluğu ise 
15.90 m.’dir. “Tapınağın” doğu duvarının tamamı, güney 
duvarının ise büyük bir bölümü tahribat nedeniyle eksik-
tir. Batı ve kuzey duvarları, ana kayanın düzleştirilmesi 
sonucu elde edilen zemin üzerine inşa edilmiştir. 
Yapının içerisinde yer alan birçok duvar, yakın zamanda 
oluşturulmuş olup, “tapınağın” özgün mimarisi ile ilişki-
li değildir. “Tapınağın” tahrip olmuş doğu duvarının 
temellerini tespit etmek ve yapı devamlılığını araştırmak 
amacıyla jeofizik ölçme (manyetik) çalışmaları gerçek-
leştirilmiştir. Ölçme sonucunda elde edilen manyetik 
haritada, herhangi bir arkeolojik mimari kalıntı görünü-
mü verebilecek anomali dizilerine rastlanmamıştır. 
Mevcut karmaşık anomalilerin, daha çok karst morfolo-
jisinden kaynaklanmış olabileceği saptanmıştır. 

Korykion Antron’da da yer alan tapınağın (Res. 2) peribo-
los duvarı içerisinde yapılan ölçümler sonucu elde edi-
len dairesel formlu anomalilerin, sütun kaide ya da 
tamburlarına ait olma olasılığı bulunmaktadır. Düzenli 
hatlar ve köşeli anomali gidişleri ise temel yapılarına 
işaret etmektedir. Kilisenin kuzey duvarının hemen para-
lelinde, batıdan doğuya doğru uzanan 15x9 m. boyutla-
rında karelajlanmış, 135 m2’lik ikinci bir alanda yapılan 
ölçümlere göre ise, tapınağın mimari kalıntılarına ve 
temel unsurlarına işaret eden, bir takım düzenli anoma-
liler saptanmıştır. 

Seleukeia ad Kalykadnum (Silifke), Korasion (Susanoğlu), 
Olba (Uğuralanı), Diokaisareia (Uzuncaburç). Further 
research was done at Klaudiopolis (Mut) as well.

Upon completion of our surveys, we had identified 33 
new ancient settlements and 40 new inscriptions dating 
from the Roman Imperial through the early Byzantine 
periods. 

In the area of the Göztepesi “temple” (Fig. 1), located 
approximately 3 km. northeast of Antron (Cennet-
Cehennem Depressions), we completed all the drawing 
and documentation of the “temple” walls begun in 
2008. According to our findings, the west wall is 
22.60 m. long and the extant part of the north wall is 
15.90 m. The east wall and a large part of the south wall 
are completely destroyed. The west and north walls were 
built on leveled bedrock. Several walls on the inside of 
the structure, completed in recent times, have no con-
nection to the original architecture of the “temple”. For 
the purpose of identification, the foundations of the 
destroyed east wall of the “temple” were researched for 
the extent of the structure. Magnetic Geophysical meas-
urements were used. As a result of this measuring, none 
of the series of anomalies encountered on the magnetic 
map appeared to indicate any sort of archaeological 
architectural remains. It is surmised the visible anomalies 
could be more the result of karstic morphology.

At Korykion Antron, there is another temple (Fig. 2) 
whose circular irregularities, noted as a result of meas-
urements done within the peribolos wall, are probably 
due to column bases or drums. The regular series of 
anomalies and corners appear to be linked to the foun-
dations. Several regular anomalies identified in a second 
area, which is 135 m2 (15x9 m.) and positioned in an 
east-west direction immediately parallel to the church’s 

Res. 1  Göztepesi, kuzey ve batı duvarı
Fig. 1  Göztepesi, northern and western walls

Res. 2  Korykion Antron, kilisenin kuzey duvarı
Fig. 2  Korykion Antron, northern wall of the church
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Th. Bent’in 1890 yılında yaptığı araştırmalarının sonuç-
larını içeren yayınlarda, Korykion Antron’daki kilise-
nin, Göztepesi’ndeki “tapınaktan” getirilen bloklarla 
inşa edildiğini ileri sürmüştür. Bent’in bu varsayımı ken-
disinden sonraki bilim çevrelerince de kabul görmüştür. 
Bu varsayımın doğruluğunu araştırmak amacıyla her iki 
yapının yer aldığı alanda mimari ölçüm, jeolojik, paleo-
antolojik ve petrografik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Öncelikle Göztepesi “tapınağının” mevcut batı ve kuzey 
duvarlarını oluşturan, farklı blok taşların ölçüleri alına-
rak, Korykion Antron’daki kilisenin kuzey duvarında 
kullanılan bloklar ile karşılaştırılmıştır. Araştırmalar 
sonucundaki ilk bulgulara göre, her iki yapıda kullanılan 
blok taşların farklı ölçülere sahip olduğu saptanmıştır. 
Göztepesi “tapınağının” duvarlarında kullanılan blokla-
rın yükseklikleri 47-56 cm., genişlikleri 57-142 cm. ve 
derinlikleri ise 46-62 cm.; buna karşılık Korykion 
Antron’da yer alan kilisenin kuzey duvarının yapımında 
kullanılan blokların yükseklikleri 35-79 cm., genişlikleri 
91-134 cm. ve derinlikleri ise 72-78 cm. arasında değiş-
mektedir. Yani Göztepesi’nde kullanılan bloklar, arka 
yüzleri kaba haliyle bile Korykion Antron’daki kilisenin 
yapımında kullanılan bloklara göre daha incedir. 
Tıraşlama işlemi ise blokların mevcut kalınlıklarını daha 
da inceltecek olacağından, söz konusu blokların, 
Obruklar’daki kilisenin yapımında kullanılmış olma ihti-
malini geçersiz kılmaktadır. 

Yapılan paleontolojik ve petrografik çalışmalar sonucun-
da, gerek makro gerekse mikro örneklerin incelenmesiy-
le, Korykion Antron’da yer alan kilise ve temel kayadan 
alınan örneklerden elde edilen verilerin, uyum içerisin-
de olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre Korykion 
Antron’daki kilisenin inşası sırasında kullanılan taşlar 
büyük olasılıkla bu tapınağın/kilisenin oturduğu ana 
zemindeki temel kayadan kesilerek tedarik edilmiştir. 
Nitekim yapının yakın civarda, eski taş ocağı kalıntıları-
nın varlığına işaret eden bulgular mevcuttur. 

Göztepesi “tapınak” alanı ile civarında yapılan makro ve 
mikro ölçekteki incelemelerden anlaşıldığına göre ise, 
bu tapınağın inşası esnasında kullanılan taşların da civar 
alanlardan temin edildiği anlaşılmaktadır. Çünkü tapı-
nak duvarlarından alınan örneklerdeki killi kireçtaşı, 
yine sadece bu tapınağın etrafındaki kayalarda ara sevi-
ye olarak karşımıza çıkmakta ve bu killi kireçtaşları, 
tapınak duvarlarındaki taşlarda da bulunmaktadır. Diğer 
taraftan, Korykion Antron’daki tapınağın/kilisenin duvar-
larından alınan örneklerde, hiç killi kireçtaşı bulgusuna 
rastlanmamıştır. Dolayısıyla iki tapınak alanının litolojisi 
ve buna bağlı olarak da petrografisinin dokusu, farklılık 
göstermektedir. Korykion Antron’daki tapınağın/kili-
senin duvarlarında kullanılan taşlarda killi kireçtaşı 

north wall, indicate the temple’s architectural remains 
and foundation elements.

Th. Bent, in the published results of his research in 1890, 
thought blocks brought from the Göztepesi “temple” 
were used in the building of the Korykion Antron church. 
This hypothesis was also accepted by scientific circles 
that came after Bent. In order to verify this hypothesis, 
architectural measurements and geological, paleonto-
logical and petrographic studies were realized at the site 
of both structures.

First, various stone blocks in the extant west and north 
walls of the Göztepesi “temple” were measured with the 
results compared with blocks used in the north wall of 
the Korykion Antron church. The initial conclusion drawn 
from this work indicate the stone blocks used in both 
constructions had different dimensions. The measure-
ments of the blocks used in the walls of the Göztepesi 
“temple” are; 47-56 cm. of height, 57-142 cm. of width 
and 46-62 cm. of depth. In comparison, the overall 
range of blocks used in the north wall of the church at 
Korykion Antron are 35-79 cm. of height, 91-134 cm. of 
width and 72-78 cm of depth. The blocks used at 
Göztepesi are thinner than the blocks used in the 
Korykion Antron church construction, even when their 
back sides are left rough. Since chiseling will make the 
blocks thinner, the claim that these blocks were reused 
in the construction of the church at Korykion Antron is 
invalid.

As a result of paleontological and petrographic work 
completed after examination of both macro and micro 
examples, the data obtained from samples taken from 
the Korykion Antron church and those from its bedrock 
are congruous. In accordance with this, it is very prob-
able that stones used in the construction of the Korykion 
Antron church were cut from the bedrock around this 
temple/church. Traces of an ancient stone quarry in 
close proximity to the structure also support this 
probability.

After examination of the macro and micro examples 
taken from Göztepesi “temple area” and its surround-
ings, it becomes clear that the type of stone used in 
construction of this temple was also supplied from its 
surrounding area. Further, the clayey limestone examples 
taken from the walls are congruent with those taken from 
the surrounding bedrock. No clayey limestone was 
encountered in examples taken from the Korykion 
Antron temple/church walls. Thus, the litholographic and 
petrographical composition of stones used in the two 
temples are different. That no clayey limestone was 
encountered in the stones used in the Korykion Antron 
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bulgularına rastlanmaması, söz konusu her bir yapının, 
kendi doğal kaya ortamından alınmış taşlarla inşa edil-
miş olduğunu ve birinden diğerine taş malzeme temini-
nin olmadığını göstermektedir. 

Gerek mimari ölçüm gerekse jeolojik, petrografik  
ve paleontolojik çalışmalar sonucunda, Th. Bent’in 
yaklaşık 120 yıl önce ileri sürdüğü ve uzun süre kabul 
görmüş olan varsayımının, hatalı bir yaklaşım olduğu 
anlaşılmıştır. 

temple/church walls shows that each structure was built 
with stones made from the natural rock in its own vicin-
ity and that stone materials were not procured from 
either one for use in building the other. 

The architectural measurements and the geological, 
petrographic and paleontological work have shown 
clearly the incorrectness of the theory that was put forth 
by Th. Bent approximately 120 years ago and has been 
accepted up to now.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü izni ve TÜBİTAK desteğiyle, Mersin 
iline bağlı Erdemli ve Silifke ilçeleri arasındaki dağlık 
bölgede, Antik Dönem’e ait yerleşimler, bunların oluş
turdukları bölgesel yerleşim düzenlemesi ve bunun oluş
masında önemli bir rolü olan tarımsal organizasyonu 
ortaya çıkarabilmek amacıyla başlatılan arkeolojik yüzey 
araştırmaları 2009 yılında da sürdürülmüştür. 

Bölgede gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında, tipolo
jik olarak çeşitlilik gösteren çok sayıda kırsal yerleşim 
tespit edilmiştir. Bunlar arasında, basit ya da daha komp
leks çiftlikler, küçük köyler, kentlere yakın konumdaki 
orta ya da büyük boyutlu köyler, ürünün işlenmesi için 
köylerin içinde ya da bağımsız şekilde yapılmış atölyeler 
bulunmaktadır. Bu kırsal yerleşimlerin varlığı, bölgenin 
Antik Çağ ekonomisinde tarımsal üretimin önemli bir rol 
oynadığına ve üretime yönelik farklı modellerin varlığına 
işaret etmektedir. Bölgedeki yerleşimi de şekillendirdiği 
anlaşılmaktadır. Bölgenin geneline yayılmış olan bu yer
leşimlerde çok sayıda tarımsal üretim donanımı da tespit 
edilmiştir.

2009 yılı çalışmaları kapsamında, bölgedeki kırsal yerle
şimler arasında yer alan çiftlikler üzerinde yoğunlaşıl
mıştır. Çiftliklerin sahip oldukları iyi korunmuş kalıntıla
rıyla bölgesel bir tipoloji oluşturmaya ve tarihlemeye 
yardımcı olabilecek özelliklere sahip olmaları bunların 
ayrıntılı inceleme ve belgeleme çalışmalarının yapılma
sına yol açmıştır. Elde edilen ilk veriler, araştırmanın 
sürdürüldüğü alanda farklı tiplerde çiftlikler olduğunu 
göstermektedir. Bunlar, sahip oldukları yapılar açısından 
basitten daha kompleks çiftliklere doğru değişiklik göste
rirler. Bazı çiftlikler büyük boyutludurlar ve mimari açı
sından komplekstirler (Res. 1). Bunlar, toprak sahibinin 
ya da çiftlik yöneticisinin ikâmet ettiği bir çiftlik evinin 

Surveys were conducted in the mountainous region of 
Mersin Province between Erdemli ilçesi and Silifke ilçesi. 
Its purpose was to identify ancient settlements, their 
regional patterns and to make an assessment of how 
important a role agricultural organization played in their 
formation. These surveys were continued in 2009 by 
kind permission of the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums, Culture and Tourism Ministry 
and with the support of TÜBİTAK. 

As a result of the surveys completed in the region, a large 
number of rural settlements displaying typological varie-
ty were documented. Among these were both simple 
and complex farms; small, medium and large villages 
that were situated close to towns; and workshops for 
processing agricultural products, either in a village or in 
independent operations. The existence of these rural set-
tlements indicates the important role different types of 
agricultural production played in antiquity’s regional 
economy. Further, it shows how these rural settlements 
gave shape to the settlement of the region. Within these 
settlements, a large number of agricultural installations 
were encountered and documented. 

In the 2009 campaign, extensive focus was turned to 
farmsteads of rural settlements. The well-preserved 
remains within the farms made it possible to formulate 
regional classifications and document their specific char-
acteristics, thereby helping in the dating process. In the 
survey area, the initial finds showed there were different 
types of farmsteads, varying from simple to the more 
complex. Some were quite large and with complex archi-
tectural development (Fig. 1). Such farmsteads included 
a farmhouse for the farm owner or manager, and rooms 
used as workshops or depots. Frequently, there were 
many other houses, as well as different types of graves, 

Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve  
Tarımsal Organizasyon Araştırması 2009

Surveys of Urbanization and Agricultural Organization 
in Rough Cilicia in 2009

Ümit AYDINOĞLU
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yanı sıra atölye ve depolama amaçlı kullanılan mekânları, 
çok sayıda evi, farklı tiplerde mezarları, üretim dona
nımlarını, kutsal alanları ve sarnıçları içerirler. Çiftliklerin 
uzun dönem kullanılmış olduğu ve yapılardan bazıları
nın sonraki kullanım evrelerinde ihtiyaca bağlı olarak 
eklendikleri de anlaşılmaktadır. Çiftlik evlerinin yüzleri 
güneye ya da güney batıya bakmaktadır ve bazen bu 
yönde bulunan bir avluya açılmaktadır. Çiftlik evleri 
genellikle iki katlıdır ve alt katları tarımsal amaçlara hiz
met ederken, üst katları yaşam mekânı olarak kullanıl
mıştır (Res. 2). Alt katlarındaki mazgallar ışığın içeri az 
girmesi için yapılmışlardır ve bu durum bu katların 
depolama amaçlı kullanıldıklarına işaret eder. Üst katlar
daki kapılar ve geniş pencerelerin varlığı ikâmet için 
kullanıldığına kanıttır. Bölgedeki çiftlik evleri standart bir 
plana sahip değildirler. Çiftliklerde, çiftlik evinin önünde 
bir avlunun varlığı yaygın bir uygulamadır. Bu avluların 
taş bir zemin döşemesine sahip oldukları korunmuş 
örneklerin tespit edilmesinden anlaşılmaktadır. Ayrıca, 
avlunun içinde genellikle bütün avluyu kaplayacak 
büyüklükte sarnıçlar bulunmaktadır. Bazı çiftliklerde ise, 
çiftliğin bütün yapılarının duvarlarla çevrili merkezi bir 
avlu içerisinde yer aldığı görülür (Res. 3). Bu tip çiftlikle
rin kulelere sahip olması ise tahkimli bir çiftlik görüntüsü 
yaratır. Kulelerin bölgedeki çiftliklerde yaygın bir özellik 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, bölgede kuleler etra
fında şekillenen çiftliklerin varlığına işaret eder. Bununla 
birlikte, tespit edilen kuleli çiftliklerin askeri amaçlardan 
ziyade çiftlik sahibinin özel mülkü olarak hizmet  
ettiği ve toprak sahipleri tarafından değerlendirildiği 
söylenebilir. 

Kompleks çiftliklerde, evin etrafında, depolama, üretim 
ve ikâmet amacıyla kullanılan yapılar vardır. Bu yapı
ların aynı zamanda buradaki üretimin kanıtları olan 
donanımları da içlerinde barındırılar. Erken Bizans 

production installations, sacred areas and cisterns. 
Evidence would indicate these farms, through the entire 
period of their existence, underwent continuous use and 
re-use, with some structures added, or enlarged as 
necessity demanded. The fronts of the owners’ farm-
houses faced south or southwest, and some opened onto 
a courtyard. The farmhouses were generally two-storied, 
with the lower level being devoted to agricultural pur-
poses and the upper level to living space (Fig. 2). 
Embrasures placed in the lower levels of these farm 
houses, thus allowing very little light to enter, is an indi-
cation the area was used primarily for storage. Doors 
and large windows on the upper floors are evidence that 
floor must have been used as a residential area. There 
does not appear to be a regional standard plan applied 
to the farmhouses, however. A courtyard is usually found 
in front of the farmhouses. It is understood from surviv-
ing examples that these courtyards were paved with 
stone. In addition, a large cistern, encompassing almost 
the entire area under the courtyard was built. Some of 
the farmsteads were set within a central courtyard, sur-
rounded by a wall (Fig. 3). This type of farmstead also 
had a tower giving the impression that it had been forti-
fied. The widespread existence of towers among the 
farms is a characteristic of this region and, this leads to 
the supposition that the farmsteads might have devel-
oped around the towers. It can also be assumed that the 
farmhouses with towers, rather than serving a military 
function, were the private property of the farm manager 
or owner, and were used by them. 

In the complex farmsteads, there are structures around 
the house used as depots, workshops or living spaces. 
Installations documented inside these structures provide 
evidence of production having taken place here. Their 
existence is important because the farmsteads are 
considered to have been in continuous use during this 
entire period and they gave the farmstead the identity of 
a small village settlement in the Byzantine period. An 
additional group of structures linked to these are church-
es whose locations and building techniques show clearly 
they were added in the later periods of use. The presence 
of different types of graves on the farms also points to 
there being continuous living around them. 

Geographical/climatic and historical/political conditions 
in the survey region contributed to the emergence of 
rural settlements. The Mediterranean climate prevailing 
in the region made possible widespread and varied pro-
duction while the region’s harsher conditions at heights 
over 1400 m. must have made production and continu-
ous rural development difficult. Despite the difficult ter-
rain, the lower surfaces in the region made the rural 

Res. 1  Esseler çiftlik
Fig. 1  Esseler farm
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Dönemi’nde çiftliğe küçük bir köy yerleşimi kimliği 
kazandıran yapılar bulunur. Bu sürece katkı veren bir 
diğer yapı grubu ise kiliselerdir ve bu kiliselerin, gerek 
bulundukları konum, gerekse inşa teknikleri, sonraki 
kullanım evrelerinde çiftliklere eklendiğini açıkça gös
termektedir. Farklı tiplerde çiftliklerde görülen mezarla
rın varlığı, bu alanları yaşamın sürekliliğine işaret eder. 

Bölgede kırsal yerleşimlerin ortaya çıkmasında coğrafi/
iklimsel ve tarihsel/siyasi şartlar etkili olmuştur. Bölgenin 
Akdeniz iklimine sahip olması üretimin yaygınlaşmasına 
ve çeşitlenmesine imkan sağlamış olmalıdır. 1400 m. ve 
üzerlerinde sahip olduğu sert iklim koşulları bu alanlar
da üretime ve sürekli bir kırsal yapılanmayı beraberinde 
getirmiştir. Dağlık yer şekilleri yanı sıra çok sayıdaki 
çöküntü düzlüğün varlığı kırsal yerleşimlerin gelişmesi
ne imkan sağlamıştır. Dolin olarak adlandırılan bu kars
tik çöküntü alanlarının (E. Erten  M. Özyıldırım, “Olba 
Yüzey Araştırması2006” AST 25.2, 2007), tarım için 
elverişli olması, kırsal yerleşim alanı seçiminin temel 
nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Bu alanların günü
müzde de tarımsal amaçlarla kullanımı devam etmekte
dir. Bölgede tespit edilen çiftliklerin çoğu bu çöküntü 
düzlüklerin etrafındaki etrafındaki tepe yamaçlarına 
kurulmuşlardır. İç bölgelerle kıyı arasındaki ulaşım bağ
lantıyı kolaylaştıran vadilerin ve yolların varlığı da kırsal 
yerleşimlerin kurulmasını etkileyen coğrafi şartlardan 
biridir (Ü. Aydınoğlu, “The Settlement Patterns of the 
Olbian Territory in Rough Cilicia in the Hellenistic 
Period” OLBA VIII, 2003). Bu yol rotalarında çok sayıda 
kırsal yerleşimin tespit edilmiş olması sahildeki antik 
kentler ve khora arasındaki ilişkiyi açıklaması açısından 
önem taşımaktadır. 

settlements possible. These karst collapse areas (i.e. 
dolines), which are suitable for farming (E. Erten  – M. 
Özyıldırım, “Olba Yüzey Araştırması-2006”, AST 25.2, 
2007), and comprise one of the basic reasons for choos-
ing this type of area for rural settlement. These areas 
continue to be used for farming today, with many of the 
farmsteads identified in the region being built on the 
hillsides around these lower areas. Valleys and roads that 
facilitated transport between the inland and the shore-
line areas constituted another geographical factor affect-
ing rural settlement in the region (Ü. Aydınoğlu, “The 
Settlement Patterns of the Olbian Territory in Rough 
Cilicia in the Hellenistic Period”, OLBA VIII, 2003). The 
high number of rural settlements identified along this 
route is important from the standpoint of the relations 
between the ancient cities on the shore and their khora. 

Although the amount of documented archaeological 
evidence of rural settlements of the Hellenistic period is 
marginal, a large number of rural settlements and farm 
production sites, particularly of the Roman and early 
Byzantine periods, have been identified, thus pointing to 
the presence of settlement organization. Some conclu-
sions are possible regarding dating the use of the farms. 
Examples of monumental tombs on the farms are seen 
during the second half of the 2nd century A.D., and 
important in showing the farms were functioning during 
that period (M. Durukan, “Monumental tomb forms in 
the Olba region”, AnatSt 55, 2005). The construction 
materials of the farmsteads along with their basic ground 
plans and the smaller rooms within them indicate a close 
similarity to the rural house architecture of northern 
Syria, and the estimated period of their use is the 4th-7th 

Res. 2  Gökkale çiftlik evi
Fig. 2  Gökkale farmhouse



155

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

Hellenistik Dönem kırsal yerleşimlerine ait arkeolojik 
buluntular sınırlı olmasına karşın, bölgede özellikle 
Roma ve erken Bizans dönemlerine ait çok sayıda kırsal 
yerleşime ve tarımsal üretime ait arkeolojik kanıtlar bir 
yerleşim organizasyonun varlığına işaret eder. Araş
tırmalar sonucunda çiftliklerin kullanımda oldukları 
tarihlerle ilgili bazı sonuçlar elde etmek mümkündür. 
Çiftlikleride tespit edilen anıt mezar örneklerinin bölge
de İ.S. 2. yy.’ın ikinci yarısından sonra görülmeye başla
dığı önerisi, çiftliklerin bu dönemde etkin olduklarına 
işaret eder (M. Durukan, “Monumental tomb forms in 
the Olba region” AnatSt 55, 2005). Çiftliklerdeki evler 
ise, inşalarında kullanılan malzemeleri, basit planları ve 
içlerinde küçük mekânlar barındırmaları sebebiyle 
Kuzey Suriye kırsal konut mimarisi ile yakın benzerlikler 
gösterirler ve bunlar için 4.7. yy.’lar kullanılmış olduk
ları önerilir (I. Eichner, “Dağlık Kilikia’daki Erken Bizans 
Konutları Yüzey Araştırması 2003”, ANMED 2, 2004; 
I. Eichner, “Frühbyzantinische wohnhäuser in Kilikien. 
Arbeitsbericht über die Kampagne 2003 und einige 
Ergebnisse des Projektes”, AST 22.2, 2005). Tespit edilen 
üretim donanımları bu tarihsel süreci destekler ve sahip 
oldukları özellikler açısından bölgede özellikle İ.S. 3. yy. 
ile başlayan ve artarak devam eden bir üretim sürecinin 
varlığını desteklerler. Tespit edilen arkeolojik malzeme
nin fazlalığı üretim faaliyetlerinin özellikle, bölgenin geç 
Antik Çağ’da yoğunlaştığını ve sonraki dönemlerde de 
devam ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte, bölge
deki tarımsal organizasyonun Hellenistik Dönem köken
lerinin de var olduğunu unutmamak gerekir. Kullanımın 
ne zamana kadar devam ettiği konusunda ise, içlerinde 
yer alan kiliseler bilgi sağlar. Bu kiliselerin, mimari özel
likleri orta Bizans Dönemi’nde kullanımda olduklarına 
işaret etmektedir. Elaiussa Sebaste’de gerçekleştirilen 
kazılarda, yerleşimin Kilikia Bölgesi kıyılarındaki Arap 
işgalleriyle bağlantılı olarak İ.S. 7. yy. ikinci yarısından 
itibaren kesintiye uğramış olmasının anlaşılması da ben
zer bir sürece işaret etmesi açısından önem taşımaktadır 
(E. Equini Schneider, Doğu ile Batı Arasında Bir Liman 
Kenti Elaiussa Sebaste). 

2009 yılı çalışmaları kapsamında çok sayıda yeni tespit 
de yapılmıştır. Silifke İlçesi KaradedeliYenibahçeİmamlı 
arasındaki yerleşimlerin yoğunluğu, proje kapsamında 
hedeflenen yerleşim düzenlemesinin açıklanabilmesi 
için önem taşımaktadır. Karakabaklı antik yerleşimi ile 
Karadedeli Köyü arasında kalan alanda, modern yolun 
kenarında bulunan çok sayıda arkeolojik kalıntı belge
lenmiştir. Araştırmalar, Silifke İlçesi’ndeki Hasanaliler 
Köyü ve çevresinde de sürdürülmüştür. Erdemli İlçesi 
sınırları içerisinde de tespit çalışmaları gerçekleştiril
miştir. Çalışmalar ağırlıklı olarak ilçenin kuzey bölüm
lerinde sürdürülmüştür ve Köserelli, Küstüllü, Arslanlı, 

centuries (I. Eichner, “Dağlık Kilikia’daki Erken Bizans 
Konutları Yüzey Araştırması 2003”, ANMED 2, 2004; 
I. Eichner, “Frühbyzantinische Wohnhäuser in Kilikien. 
Arbeitsbericht über die Kampagne 2003 und einige 
Ergebnisse des Projektes”, AST 22.2, 2005). The manu-
facturing installations, documented at the farms, support 
this historical development, and their specific character-
istics support increases in this continuous production 
activity in the region, particularly starting in the 3rd cen-
tury A.D. From the very high number of documented 
archaeological finds in the region it would appear 
that production activities became more intense, par-
ticularly in the late Antiquity period and continued into 
later periods. It should not be forgotten, however, that 
agricultural organization in the region has its roots in 
the Hellenistic period. 

As to when and until what period the farms were no 
longer in use, the churches would seem to provide the 
answer. Structural and decorative elements of the 
churches in this region indicate they were in use into the 
middle Byzantine period. The excavations conducted at 
Elaiussa Sebaste showed settlement had inactive periods, 
likely in connection with the Arab invasions starting from 
the second half of the 7th century A.D. This detail is par-
ticularly important since churches on the shores of Cilicia 
also indicate a similar development (E. Equini Schneider, 
Doğu ile Batı Arasında Bir Liman Kenti Elaiussa Sebaste).

In the 2009 campaign, numerous new identifications 
were made. The high density of settlements in the area 
along the Karadedeli-Yenibahçe-İmamlı route in Silifke 

Res. 3  Keşlitürkmenli çiftlik planı
Fig. 3  Keşlitürkmenli farm plan
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Sarıkaya, Sorgun, Güzeloluk, Harfilli, Alibeyli ve Avgadı 
köyleri ziyaret edilmiş ve çok sayıda yerleşimin yanı sıra, 
tarımsal üretim donanımlarına ait verilerin de saptanmış 
olması önemlidir. Bu kalıntıların niteliklerinin tanımlan
ması ve bölgesel yerleşim düzenlemesi içerisindeki yer
lerinin belirlenmek amacıyla çalışmalar devam ettiril
mektedir. Kırsal yerleşimdeki kiliselerle ilgili inceleme 
çalışmalarına 2009 yılında Doç. Dr. A. Aydın’ın katılım
larıyla devam edilmiştir ve elde edilen veriler çiftlik 
yerleşimleri ve dinsel mimari arasındaki ilişkinin açıkla
nabilmesi için kullanılacaktır. Bölgedeki tarımsal yapıla
rın mimari olarak yeniden kurgulanmaları ve yapı tek
niklerinin açığa çıkarılabilmesi için, ekip üyesi Yrd.  
Doç. Dr. F. Özbay’ın katılımlarıyla çalışmalar sürdürül
müştür. Çalışmalar kapsamında, özellikle çiftlik villaları
nın yapı teknikleri üzerine veriler elde edilmesi plan
lanmıştır. Elde edilen verilerin, bölgedeki diğer yapılar 
için model olarak kullanılabileceği görülmektedir. 

İlçesi is important with regard to the project’s overall goal 
of clarifying settlement organization. As part of the 
project, the remains between the Karakabaklı ancient 
settlement and Karadedeli village were recorded along 
the modern road. Research also continued in and 
around Hasanaliler village of Silifke İlçesi, and documen-
tation continued within Erdemli İlçesi. Extensive work 
was completed in Erdemli’s northern sections after visit-
ing the villages of Köserelli, Küstüllü, Arslanlı, Sarıkaya, 
Sorgun, Güzeloluk, Harfilli, Alibeyli and Avgadı. In these 
areas, in addition to the high number of settlements, 
important finds included farm production installations. 
Work continues to complete the descriptions of these 
remains and to determine how the settlement organiza-
tion in this area fits into that of the overall region. 

The detailed work on the churches in the rural settle-
ments was undertaken again in 2009 by Associate 
Professor Dr. A. Aydın and will be used in order to 
explain the relationship between the finds in the farm 
settlements and the religious architecture. Assoc. Prof. 
and team member Dr. F. Özbay continued to work in the 
settlements of the region, to reconstruct farm structures 
and discover the building techniques that were used. It 
is planned to obtain data on the building techniques of 
the farm villas and to use these results as research mod-
els for other structures in the region.
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Antalya ili merkez, Elmalı, Korkuteli, Kemer ve Kumluca 
ilçelerinde, 1990 yılından bu yana, Avusturya Bilimler 
Akademisi Küçükasya Komis yonu’nun finans desteğiyle 
uygulamakta olduğu muz projeye ilişkin çalışmalara 
2009 yılında da devam edilmiş; yüzey araştırmalarına 
Bakanlık temsilcisi olarak H. Benzer; proje asistanları 
olarak ise, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Eskiçağ Tarihi A.B.D. araştırma görevlileri Dr. F. Cluzeau, 
Dr. H. S. Öztürk ve Marmara Üniversi tesi S.B.E. Eskiçağ 
Tarihi Yüksek Lisans öğrencisi Z. Özüsağlam-Mutlu katı-
larak, özverili gayretleriyle çalışmalara önemli katkılar 
sağlamışlardır.

Çalışma alanları ve dokümantasyonu yapılan yeni bulun-
tuların (Env. No. 910-964) dağılımı şöyledir:

– Gagai: 4 mezar yazıtı

– Gagai/Olympos arasındaki sınır bölgesi: 1 mezar 
yazıtı

– Karaağaç Mevkii (Rhodiapolis’in ca. 15 km. kuzey-
kuzeydoğusunda bir Apollon kült alanı): Apollon’a 5 
adet adak

– Olympos (Egemenlik Alanı): Musa Dağı: Gephyra 1 
(2004) 53-65’e düzeltme ve ekleme; birden fazla kişi-
ye ait bir mezarın yazıtı

– Phaselis (Egemenlik Alanı): Mnara/Kavakdağı: İmpa-
ratoriçe Messalina (ve muhtemelen İmparator 
Claudius) onuruna dikilmiş bir anıtın yazıtı (Yerleşimin 
adının “Mnara” olduğunu da kanıtlamaktadır); 2 onur 
yazıtı

– Rhodiapolis (Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. İ. Kızgut’un 
daveti üzerine): Hekim ve Rahip II. Herakleitos tara-
fından yaptırılan Asklepios-Hygeia tapınağının bina 
yazıtı (TAM 906, Env. No. 860 ve yeni bulunan 
bir fragmana göre revizyon); Lykiarkhes II. Enteimos 

Our project, initiated in 1990, and covering the city of 
Antalya and the townships of Elmalı, Korkuteli, Kemer 
and Kumluca continued in 2009, with financial support 
of the Commission for Asia Minor of the Austrian 
Academy of Sciences.

The state representative was H. Benzer; the project 
assistants were Dr. F. Cluzeau and Dr. H. S. Öztürk 
(Research Assts. from Marmara University, Faculty of 
Letters and Sciences, Department of Ancient History); 
and Z. Özüsağlam-Mutlu (graduate student from Mar-
mara University, Faculty of Letters and Sciences, 
Department of Ancient History) who all contributed 
greatly to this work through their efforts.

The areas of surveys and finds are documented as fol-
lows (Inv. Nrs. 910-964):

– Gagai: Four funerary inscriptions

– Border area between Gagai and Olympos: One 
funerary inscription

– Karaağaç Mevkii (A sanctuary to Apollon located ca. 
15 km. northeast of Rhodiapolis): Five offerings to 
Apollon

– (Territory of) Olympos: Musa Dağı: Correction and 
addition to Gephyra 1 (2004) 53-65; an inscription of 
a tomb belonging to multiple people

– (Territory of) Phaselis, Mnara/Kavakdağı: An inscrip-
tion from a monument erected to honor Empress 
Messalina (and probably Emperor Claudius) – this 
inscription also proves the name of the settlement to 
be Mnara); two honorary inscriptions

– Rhodiapolis (on the invitation by Assistant Prof. 
İ. Kızgut, excavation head): Construction inscription 
of the Asclepius-Hygeia temple commissioned by the 

Doğu Likya – Batı Pamfilya  
Epigrafik-Tarihi Coğrafi Araştırmalar 2009

Epigraphic-Historical Geography Surveys in  
East Lycia – West Pamphylia in 2009

Bülent İPLİKÇİOĞLU
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tarafından yaptırılan hamamın bina yazıtı (İ.S. 2. yy.’ın 
2. yarısı); Zeus’a bir adak (muhtemelen İ.S. 2. yy.); 
geç Hellenistik Çağ’a ait bir onur yazıtı (muhtemelen 
İ.Ö. 1. yy.); bir agonothetes’in onuruna dikilmiş anıtın 
yazıtı; Hz. İsa’ya bir aklamasyon; kutsal ekmek 
damgası; Herakleitos yazıtına (Env. No. 767) ait 2 yeni 
fragman; yazıtlı kap altlıklarına ait 14 fragman (muh-
temelen İ.S. 5.-6. yy.); yazıtlı bir tabak fragmanı; 
Hellenistik bir mezar yazıtına ait fragman; 2009 yılı 
kazısında bulunmuş 9 adet fragman.

physician and priest Herakleitos II (TAM 906, Inv. nr. 
860 and revised according to a newly found frag-
ment); construction inscription of the baths commis-
sioned by Lyciarch Enteimos II (the second half of the 
2nd century); a votive to Zeus (probably the 2nd cen-
tury A.D.); an honoring inscription of the late 
Hellenistic period (probably the 1st century B.C.); 
inscription of a monument erected to honor an ago-
nothetes; an acclamation to Jesus Christ; a bread 
stamp for holy bread; two new fragments belonging to 
the Herakleitos inscription (Inv. nr. 767); 14 fragments 
belonging to inscribed vessel bases (probably the  
5th-6th centuries A.D.); a dish fragment with inscrip-
tions; and a fragment belonging to a Hellenistic funer-
ary inscription. Nine other fragments were also 
uncovered in 2009.
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2009 yılı çalışması, öncelikle bir önceki yıl saptanmış 
olan Deli Halil antik yerleşiminin yoğun olarak araştırıl-
ması, haritalama ve yerleşim planının çıkarılması ile 
başlamıştır. Belgeleme ve ölçüm çalışmaları arkeolog, 
mimar, harita mühendisleri ve öğrencilerden oluşan bir 
ekip ile 23 günde gerçekleştirilmiştir. Bölgenin arkeolo-
jik varlıklarını tespit etmek amacıyla yüzey araştırması 
Toprakkale, Merkez, Kadirli, Düziçi ve Sumbas ilçelerin-
de sürdürülmüş ve arkeoloji öğrencilerinden oluşan ekip 
22 gün alan taraması yapmıştır. Antik yerleşim ve çevre-
sinin jeolojik olarak incelenmesi TÜBİTAK-SOBAG 
109K025 numaralı proje olarak kabul edilmiştir. Bu 
proje volkanik bir oluşum olan Deli Halil formasyonu 
esas alınarak tüm Osmaniye ilinin depremselliğini ve 
antik yerleşim ile ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. 
2009 yılı çalışması toplam 21 kişilik ekip ile 45 gün 
sürmüştür*. 

Deli Halil antik yerleşimi ismini aldığı volkanik oluşu-
mun aynı adlı tepesinin güney yamacına kuruludur. 
İskenderun Körfezi ve ovası denizden Çukurova’ya 
doğru giden tarihi ‘kara yolunun’ geçtiği Kısık Boğazı’nı 
görüş alanı içine almakla stratejik bir konuma sahiptir. 
Deli Halil formasyonu çeşitli bilimsel jeolojik inceleme-
lere, yakın zamanlarda daha çok bazaltik cürufun 
endüstriyel kullanımına yönelik araştırmalara konu 
olmuştur. Osmaniye bölgesinin gelişim politikaları bağ-
lamında Deli Halil Tepesi eteklerinde Kısık Boğazı’nın 
batı yakasında bulunan alanın organize sanayi bölgesi 
olarak seçilmesi ile volkan üstündeki antik yapılar dikkat 
çekmiştir. Bazalt blok taşlarla örülü duvarlar kayaç 

* Yüzey araştırması T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi, Osmaniye Valiliği İl 
Özel İdaresi, Toprakkale Kaymakamlığı, Osmaniye Merkez 
İlçe ve Toprakkale ilçesi Belediye Başkanlıkları ve özel giri-
şimciler maddi destek vermişlerdir. İzinlerinden ötürü Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, maddi destek veren kişi ve kurumlar ile 
çalışmaya emeği ve yüreği ile katılan tüm ekip üyelerine 
teşekkür ederim. 

2009 year survey work started with an extensive explora-
tion, mapping and retrieval of the settlement plans for 
the ancient settlement at Deli Halil, as identified in the 
previous year. Documentation and measurements were 
completed in 23 days by a team of archaeologists, archi-
tects, cartography engineers and students. The survey, 
aiming at identifying regional archaeological assets, was 
continued within Toprakkale, Osmaniye city, Kadirli, 
Düziçi, and Sumbas and was conducted by a team of 
archeology students which explored this area for 22 
days. The regional project survey was accepted as 
TÜBİTAK-SOBAG 109K025 and was concerned with 
area seismicity and its relation with ancient settlements 
in Osmaniye province. This was based on the volcanic 
formation of Deli Halil. The 2009 campaign lasted for 45 
days in total*.

The ancient settlement of Deli Halil extends down the 
south slope of a hill that bears the same name as the 
volcanic formation nearby. This is a strategic location, 
dominating the Kısık Pass, which was a historical land 
route to Çukurova and inland plains, from İskenderun 
Körfezi and the sea. The Delil Halil formation has been 
the subject of several geological researches, and more 
recently, for exploring the possibility of industrial uses for 
basaltic scoria. When the area on the west flank of Kısık 
Pass, at the foot of Deli Halil Tepesi, was selected to be 
within the frame of provincial development for an indus-
trial park and was subsequently surveyed, the ancient 

* Our “Archaeological Surveys in Osmaniye” project is sup-
ported by the Ministry of Culture and Tourism, Kocaeli Uni-
versity Scientific Research Projects Unit, the Governorship of 
Osmaniye Province, Toprakkale Kaymakamlığı, Municipali-
ties of Osmaniye city and Toprakkale as well as private entre-
preneurs. I would like to express my gratitude and thanks to 
the Ministry of Culture and Tourism for renewing the permis-
sion, and to all the institutions and persons who supported 
the work financially, scientifically or with their personal 
efforts.

Osmaniye Arkeolojik Yüzey Araştırması 2009

Archaeological Surveys in Osmaniye in 2009
Füsun TÜLEK
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yüzeyde bazaltik püskürmeler arasında insan eliyle 
örülü olmalarıyla güçlükle ayırt edilebilmektedirler. Söz 
konusu duvarlar 2000’den 2004 yılına kadar 3 farklı 
zamanda yapılan tespitler ile sarnıç veya münferit duvar 
örgüleri olarak tanımlanmış ve tescil edilmişlerdir. 2008 
yılı yüzey araştırması volkanik tepenin batısında bulu-
nan duvar örgülerinin birbirleri ile ilintili sokaklar ve 
teraslar üzerinde yapılanmış, planlı ve örgün bir antik 
yerleşimin yapıları olduğunu saptamıştır. Proje kapsa-
mında Deli Halil antik yerleşimi ilk defa 2008 yılında 
tanımlamış, ve 2009 yılı bulguları bu tanımlamayı doğ-
rulamıştır. İncelemelerde üç ayrı birimden oluşan bir 
yerleşim olduğu anlaşılmış ve bunlar konumlarına göre 
Doğu, Batı ve Güney yerleşkeleri olarak tanımlanmışlar-
dır (Res. 1). Yapı kümelerinin çokluğu, çeşitli sokak, teras 
düzenlemeleri ve kapladığı alan itibariyle merkezin Batı 
yerleşkesi olduğu anlaşılmıştır. Kalıntıların Deli Halil 
antik yerleşimi ve üzerinde kurulu olduğu volkan ile 
birlikte bir arkeolojik ve doğal sit olarak tescillenmesi 
için gerekli belgeler düzenlenmiştir.

İlk gözlemde yalnızca sarnıç kümelerinden oluşan bir 
alan izlenimi veren Doğu yerleşkesi bir yamaca konum-
lanmış sokaklar ve teraslar üstünde 2, 3 ve 4 birimli 
yapılardan oluşmaktadır. Zemin kotunda yuvarlak ağızlı, 
eksi kotta içe doğru armut şeklinde derinleşen çukurların 
içleri bazalt taş blokları ile örülü olup, iç çeper 2 cm. 
kalınlığında kireç sıvalıdır. Birkaç yuvarlak yapı 1/3 ora-
nında + kotta yükselen bingi tonoz örtülüdürler. Bazalt 
blok taş ve harç ile bingi örgülü üst yapı örtüsü konik 
kubbe şeklindedir ve bu bölge arkeolojisinde Antik 
Dönem’den örneği hiç olmayan bir üst yapı örtüsüdür. 
Bazı yuvarlak yapıların ağızları kırılmış olduğu için yal-
nızca eksi kottaki kısımlarının kaldığı anlaşılmıştır. 

structures on the volcano were noted. Walls, built with 
basalt blocks, had been hardly noticed, as they are man-
made structures amidst basaltic formations. These walls 
were registered as either cisterns or individual walls, by 
the previous three on-site evaluations from 2000 to 
2004. The survey in 2008 identified the walls on the west 
slope of the volcano as being an extensive, planned 
ancient settlement on terraces and interconnected alleys. 
Deli Halil settlement was identified for the first time in 
2008 within the frame of our project. Evidence obtained 
in 2009 verified this identification. Explorations suggest-
ed the settlement was organized in three quarters: east, 
west and south (Fig. 1). Concentration of the building 
clusters, along with alley and terrace arrangements, sug-
gested the west quarter was the centre of the settlement. 
Necessary documents were prepared for the registration 
of Deli Halil as an ancient settlement, and the volcano, 
itself, as an archaeological and natural asset.

At first sight, the east quarter looked like a cluster of 
cisterns, but on closer examination, it comprises buildings 
with two, three or four units on terraces and streets, 
positioned on the slope. Pear-shaped pits, with round 
mouths at ground level, are built with an interior of 
basalt blocks, then plastered with lime 2 cm. in thickness. 
Several round structures are covered with corbelling for 
about one-third of its height and rising above the ground. 
The corbelled superstructure of basalt blocks and mortar 
is shaped as a conical dome. This type of architecture is 
unique to this region. As mouths of some round 
structures have collapsed, only their lower parts have 
survived. These must have originally been roofed with a 
conical dome rising above the ground. There are 42 of 
such constructions and it was not possible to measure 

Res. 1  Deli Halil antik yerleşimi Deli Halil Tepesi yamaçlarındaki 
3 yerleşkenin konumu
Fig. 1  Deli Halil ancient settlement, locations of three quarters of 
the settlement on the slopes of Deli Halil Tepesi

Res. 2 
Batı yerleşkesinde 
bulunan pişmiş toprak 
sağlam bir kandil ve 
nekropolünde bulunan 
bir sunu tabağı
Fig. 2   
An intact terracotta 
lamp from the west 
quarter and an 
offering plate from the 
necropolis
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Bunların da toprak yüzeyinden yükselen kısımları yine 
konik kubbe ile örtülü olmalıdır. 42 adet tespit edilen bu 
yuvarlak yapıların tümünün iç ölçülerini almak olanaklı 
olmasa da büyüklük ve şekle göre tipolojik sınıflandır-
mak mümkündür. 

Antik kentin batısı doğusuna göre 5 kat büyüklüğünde-
dir. Yerleşim planı bir yamaç üstünde doğu-batı yönünde 
uzanan teraslar ve kuzey-güney yönünde uzanan rampa 
şeklinde sokak düzenlemesi biçimindedir. Yapılar genel-
likle 3 birimden oluşan bir planda ve teraslar boyunca 
veya sokakların iki yanında dizilidirler. Yerleşke, kuzey-
de en üst noktada bir küçük tepenin eteğinden başla-
maktadır. Tepenin kuzey batısında iki sokak etrafında 
yerleşmiş yapı grubunun güneye doğru uzandığı uçta 
meydan olabilecek bir boş alanın ve bu alanın hemen 
güneyinde etrafı bir duvarla çevrili –peribolos– avlu orta-
sında bir yapı temeli bulunmaktadır. Diğer tüm yapılar 
bitişik düzende olduğu halde periboloslu yapı geniş bir 
alan ortasında tek başına durmaktadır ve her yerden 
görülebilmektedir. Bu yapının batı kenarında bulunan 
istinat duvarından sonra arazi kotu aniden yak. 3 m. 
kadar düşmektedir. Eğim güneybatı ve güney kenarında 
daha yumuşaktır. Meydan olarak düşünülen boşluktan 
doğuya doğru uzanan terasın üst ve alt kotunda yapı 
birimleri görülmektedir. Aynı şekilde, periboloslu yapı-
nın çevre duvarının güneydoğusundan başlayan bir alt 
kottaki teras da batı-doğu uzantılıdır ve üst terasla birleş-
mektedir. Bir üçgen şeklinde oluşan eğimli alanda üst 
terasın alt kotuna yan yana dizili tek sıra yapılar yer 
almaktadır. Bunların önündeki boş alanda çok sayıda 
sarnıç vardır. Tamamı eksi kottadır, zeminde yuvarlak 
ağızlı veya yüzeyde görülen bazalt taş örülü üst örtüsü-
nün ortasında dörtgen açıklıkları bulunmaktadır. 

each one of them, but it was possible to suggest 
typological classification.

The west quarter of the settlement is five times larger 
than its east quarter. The settlement pattern was com-
prised of terraces in the east-west direction and ramped 
streets in the north-south direction, all positioned on the 
slope. Buildings usually had three units and are mostly 
located along the terraces on either side of the streets. 
The quarter starts at the foot of a small hill. There is an 
empty area, possibly a square, at the south end of a 
cluster of buildings that stands around two streets in the 
southwest. Of a structure south of the square, there is a 
foundation in a courtyard surrounded by a wall, a peri-
bolos. In spite of the adjacent layout of all the buildings, 
this one stands alone in a wide square and it is visible 
from everywhere. After the west edge section of the 
retaining wall of this building, the ground level falls 
abruptly about 3 m. The inclination is milder on the 
southwest and south. Buildings on the upper and lower 
levels flank the terrace, extending eastward from the 
square. Similarly, the terrace starts lower from the south-
east of the encircling wall of this building with the peri-
bolos extending east-westward where it joins the upper 
terrace. This sloping triangular area is occupied by a sin-
gle row of buildings on the lower level of the upper ter-
race. The empty area in front of them contains many 
cisterns, which are all below ground level. All the cisterns 
have a rectangular opening in the middle of their pro-
truding basalt masonry superstructure. The round build-
ing to the east of the area also contains cisterns, and is 
built with basalt blocks rising to 3.99 m. in height and 
3.0 m. wide. It is roofed with a saddle-like vault. No 
conical domes are noted in the west quarter. Round 

Res. 3  Sokubaşı Tepesi nekropolü trapez ağızlı kaya oyma  
mezar çizimi
Fig. 3  Sokubaşı Tepesi necropolis, drawing of a rock-cut tomb  
with trapezoid mouth

Res. 4  Akyar Köyü Topraktaş Tepe’de bulunan antik yerleşimin 
seramikleri
Fig. 4  Akyar Köyü Topraktaş Tepe, ceramics from the ancient 
settlement
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Sarnıçların yer aldığı alanın doğusundaki yuvarlak yapı, 
+3.99 m. yükseltide ve 3.50 m. genişlikte bazalt taşları 
ile örülü olup semerdam şeklinde bir tonoz ile örtülüdür. 
Batı yerleşkesinde konik kubbe görülmemektedir. 
Yuvarlak yapılar Doğu’da görülmeyen tarzda tümden + 
kotta yükselmektedir. Yerleşimin Güney yerleşkesi de 
doğuda olduğu gibi 1/3 oranında + kotta yükselen bazalt 
blok taşlardan bingi tonoz örülü konik kubbeli yuvarlak 
yapılara sahiptir. 

Ele geçen çanak çömlek kırıkları belli bir döneme, geç 
Roma C- Foça mallarına ait olmalarıyla dikkat çekmek-
tedir (Res. 2). Bunların %3-5’i yeşil sırlı geç dönem 
örnekleridir. 

Jeoloji ekibi çalışmalarında, antik yerleşiminde kullanı-
lan yapı malzemesinin boşluklu bazalt, skorya, cüruf ve 
sütün bazaltlardan oluştuğunu tespit etmiştir. Yakın 
çevredeki Kabirlik Tepe, Küçükser Tepe, Domuz Tepe, 
Kersen Tepe ve Kale Tepe gibi alanlar da incelenmiş ve 
buralarda jeolojik oluşuma ilişkin bilgi ve gözlemlerin 
yanı sıra fay kırıkları ve sedimantasyon tespitleri de 
yapılmıştır.

Kısık Boğazı ve çevresindeki antik yerleşimler araştırıl-
mış, batı yakasında bulunan Kısık Tepe denilen yükselti-
de çanak-çömlek kırıkları bulunmuştur. Ne var ki, yol 
yapımı için toprak alındığı anlaşılan yükseltinin, tepe 
noktasından itibaren doğu yarısı yok edilmiştir. Batı 
yakasını takip ederek güneyden kuzeye ilerlendiğinde 
Urubahçe mevkiinde Höyük Tepesi (Göztepesi) olarak 
anılan alanda yoğun çanak çömlek kırıkları bulunmuş-
tur. Tüysüz beldesinde Çiftlik Höyük Tepesi’nin güney ve 
batı yamaçlarında kayaya oyulmuş mezarlar tespit edil-
miştir. Tepenin üstünde boş alanda boyalı ve açkılı çanak 
çömlek kırıkları bulunmuştur. Çiftlik Höyük tepesinin 

structures rise above the ground in their entirety, which 
is unusual considering the oriental applications of the 
period. The south quarter of the ancient settlement has 
round structures with conical domes, similar to those in 
the east quarter but with a one third corbelled super-
structure of basalt blocks rising above the ground.

Potsherds observed on the ground indicate late Roman 
C – Phocaean production (Fig. 2). About 3 to 5% are 
examples with green glazing of late periods.

The geological team identified construction materials 
used as porous basalt, scoria, slag and columnar basalt. 
Other areas in the vicinity such as Kabirlik Tepe, 
Küçükser Tepe, Domuz Tepe, Kersen Tepe and Kale Tepe 
were also explored for geological formation, fault breaks 
and sedimentations. 

Ancient settlements were explored in the area of Kısık 
Pass, with potsherds found on Kısık Tepe’s west flank. The 
hillock, however, showed damage on its eastern portion 
due to earth removal for road construction. Continuing 
from south to north along the west flank, extensive pot-
sherds were found at Höyük Tepesi (Göztepesi) of 
Urubahçe mevkii. On the south and west slopes of Çiftlik 
Höyük Tepesi in Tüysüz Beldesi, are rock-cut tombs. In 
the empty area above the hill, are shards of painted and 
burnished wares. One km. west of Çiftlik Höyük Tepesi, 
west of the highway E-90, toward Adana and to the 
north of the road, is Sokubaşı Tepesi with rock-cut tombs 
in its limestone formations. These tombs appear to have 
trapezoid mouths. Emptied by treasure hunters, the 
tombs were documented by drawings (Fig. 3).

On the east flank of Kısık Pass, at Yılanlı Tepe, within 
Akyar Köyü’s central township, were extensive potsherds 

Res. 5  Fakıuşağı antik yerleşiminin konumlandığı tepe
Fig. 5  The hill with the Fakıuşağı ancient settlement

Res. 6   
Sokutepe Kilisesi 
güney duvarı dış 
cephe görünüşü ve 
seramikler
Fig. 6   
Sokutepe Church, 
view of the south 
facade and ceramics
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1 km. batısında E-90 karayolunun batı, Adana İli yönün-
de ve yolun kuzeyinde bulunan Sokubaşı Tepesi kireçta-
şından oluşan kayalık tepe üzerinde, kayaya oyulmuş 
trapez ağızlı mezarlar bulunmaktadır. Definecilerin içini 
boşalttıkları mezarların çizimi yapılmıştır (Res. 3).

Kısık Boğazı’nın doğu yakasında merkez ilçe sınırları 
içinde bulunan Akyar Köyü Yılanlı Tepe’de yoğun çanak-
çömlek kırıkları ve duvar kalıntıları gözlenmiştir. 
Definecilerce keşfedildiği ve kaçak kazı planlanarak 
işaretlendiği görülmüştür. Akyar Topraktaş Tepe’de de bir 
antik yerleşim ve kaya mezarlarında ele geçen çanak-
çömlek kırıkları çoğunlukla yeşil sırlı ve niteliklidir 
(Res.  4). 

Akyar Köyü doğusunda bulunan Fakıuşağı’nda Toki 
konutlarının hemen arkasında bulunan tepede çok sayı-
da çanak çömlek kırıkları tespit edilmiştir. Tepenin 
üstünde yuvarlak ağızlı sarnıç veya silolar, tepenin 
yamaçlarında kayalık alanlarda mezar ve oyuklar belge-
lenmiştir (Res. 5). 

Merkez ilçe, Fakıuşağı’nın kuzeydoğusunda Kocakah 
Tepe ile Soku Tepesi’nin birleştiği kısımda kayaya oyul-
muş trapez ağızlı ve khamosorion tipi çeşitli kaya mezar-
ları ve libasyon amaçlı T-şekilli oluklar belgelenmiştir. 
Soku Tepesi güneyinde Dereobası Köyü’ne bakan 
yamaçta tek nefli bir Ortaçağ kilisesi tespit edilmiştir 
(Res. 6). Etrafında az sayıda sırlı çanak-çömlek kırıkları 
bulunan kilisenin güneyinde alt kotta çalılıklar ile kaplı 
duvar kalıntıları küçük bir şapele aittir. Kilisenin bulun-
duğu yamacın alt kotunda trapez ağızlı bir kaya mezarı 
daha vardır. Aynı tepede kilisenin kuzeydoğusundaki 
yamaçta kaya mezarları ve yağ akıtma oluğu belgelen-
miştir. Tüm bu kaya mezarları Fakıuşağı antik yerleşi-
minin güney-doğu-kuzey uzanımlı nekropolü olarak 

and wall remains. It was noted the site had previously 
been discovered and was even marked for illegal digs by 
treasure hunters. An ancient settlement, rock-cut tombs 
were noted at Akyar on Topraktaş Tepe. Most of the pot-
sherds were green glazed and of high quality (Fig. 4).

On the hill directly behind the TOKİ housing develop-
ment at Fakıuşağı and to the east of Akyar Köyü, were 
numerous potsherds. There were cisterns, or silos with 
round mouths. Graves and holes were also found on the 
rocky parts of the slopes (Fig. 5). 

Where Kocakah Tepe and Soku Tepe join, in the north-
east of Fakıuşağı, are various rock-cut tombs with trape-
zoid mouths and chamosoria types, Some of which 
decorated with T-shaped libation grooves. There is a sin-
gle-aisled medieval church on the slope facing Dereobası 
Köyü to the south of Soku Tepesi (Fig. 6). A limited 
number of glazed potsherds were found around the 
building. Wall remains, at a lower level to the south of 
the church and overgrown with bushes, belonged to a 
small chapel. A rock-cut tomb with a trapezoid mouth 
was found further down the slope from the church. On 
the same hill, to the northeast of the church, were more 
rock-cut tombs and there was a groove for draining oil. 
All were documented. These rock-cut tombs were con-
sidered the Fakıuşağı settlement’s necropolis, which 
extended south, east and north. A large church with a 
semicircular apse protruding eastward, with a small 
chapel adjoining its south wall, was documented at Soku 
Tepesi Yedigöz mevkii.

Res. 7  Çiğdemli Köyü’nde bulunan tek nefli kilise
Fig. 7  Çiğdemli Köyü, single-aisled church

Res. 8  Çiğdemli Köyü Kilisesi plan çizimi
Fig. 8  Çiğdemli Köyü, plan of the Church
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değerlendirilmiştir. Soku Tepesi Yedigöz mevkiinde ise 
apsisi yarım daire şeklinde doğu yönünde çıkık büyük 
bir kilise ve güney duvarına bitişik küçük bir şapel 
belgelenmiştir. 

Merkez ilçe, Kırmıtlı Köyü, Mağaratepe’nin 1 km. güne-
yindeki su kanalının altında bulunan Yanıkçiftlik 
Höyük’te çok sayıda Roma, geç Roma ve yeşil sırlı 
Ortaçağ çanak-çömlek kırıkları bulunmuştur. Höyüğün 
tepesinde bir kaç mimari eleman in situ durumdadır. 
Mağaratepe sayısız trapez ve yuvarlak ağızlı kaya oyma 
mezarları ile bir nekropoldür. Güney eteğinde traktörün 
makine bıçaklarının toprakta açtığı derin yarıklar dikkat 
çekmiştir. Bu alanda yapılan yoğun yüzey taramasında 
çok sayıda sırlı ve sırsız çanak-çömlek kırıkları bulun-
muştur. Yanık Çiftlik Höyüğü’n kenarındaki su kanalının 
kuzeyinde ve hemen Mağaratepe nekropolünün eteğin-
de kalan bu alanın bir erken Ortaçağ yerleşimi olduğu 
buluntulardan anlaşılmaktadır.

Kadirli İlçesi Aşağı Bozkuyu Köyü’nde Murtluk mevki 
tepe üstünde bir zemin mozaiği kalıntıları tespit edilmiş-
tir. Tarım arazisi olarak kullanılan alanda bir kısmı görü-
len mozaiğin çevresinde çanak-çömlek kırıkları toplan-
mıştır. Murtluk mevki kuzeyinde trapez ağızlı içi toprak 
dolu kaya mezarları tanımlanmıştır; yine bu alanda 
yuvarlak ve damla şekilli yağ oyukları görülmüştür. Aşağı 
Bozkuyu Köyü’nde bulunan mozaikli alan ve mezarlık-
taki eski Türkmen mezarları korunması gerekli kültür 
varlığı olarak tescil edilmişlerdir. 

Kadirli İlçesi, Çiğdemli Köyü’nde tek nefli bir kilise bel-
gelenmiştir (Res. 7-8). Aynı şekilde Kadirli-Sumbas kara-
yolu üstünde Yusuf İzzetin Köyü’nde bulunan höyükte 
daha çok Roma ve geç Roma dönemlerine tarihlenen 
çanak-çömlek kırıkları ele geçmiştir. 

Sumbas İlçesi, Alibeyli Beldesi’nde 2 adet lahit bulun-
muş ve belgelenmiştir. Lahitlerin bulunduğu alanın 1 
km. kadar kuzeyinde khamosorion tipinde kaya mezar-
ları yer alır. Yeşilyayla Köyü’ndeki Kestel Tepesi’ndeki 
antik yerleşimin eteklerinde ise kayaya oyulmuş mezar-
lardan oluşan bir nekropol bulunmaktadır. Antik yerleşi-
min köy içinde 3 - 4 ayrı alana yayıldığı ve bu alanda 
köy evleri olduğu anlaşılmaktadır. Köy içinde büyük 
kesme blok taşlarla oluşturulmuş bir anıtsal yapı kalıntısı 
da vardır. 

Düziçi İlçesi, Ali Bozlu Beldesi Hemenler Köyü’nde bir 
tepenin üstünü çevreleyen İ.S. 6. yy.’a ait duvar örgü 
tekniğine sahip bir erken Ortaçağ yapısı belgelenmiştir. 
Roma, geç Roma ve Ortaçağ dönemlerine tarihli sırlı ve 
sırsız çanak-çömlek kırıkları bulunmuştur. Halen ilçe 
Jandarma Komutanlığı tarafından korunan 6 adet kabart-
malı mezar steli 1990’lı yıllarda bu alanda bulunmuştur. 

Numerous late Roman and green glazed medieval pot-
tery were found at Yanıkçiftlik Höyük, located below the 
water canal, 1 km. south of Mağaratepe in Kırmıtlı Köyü. 
Several architectural elements were noted in situ on top 
of the höyük. Mağaratepe is a necropolis with innumer-
able rock-cut tombs having trapezoid or round mouths. 
On the south base, deep cuts have been made by mod-
ern tractors. An extensive survey here collected numer-
ous glazed and unglazed potsherds. This area, located to 
the north of the water canal by the Yanıkçiftlik Höyü, and 
at the foot of Mağaratepe necropolis, was clearly a medi-
eval settlement.

Remains of a floor mosaic were identified on a hill at 
Murtluk district of Aşağı Bozkuyu Köyü in Kadirli İlçesi. 
Potsherds were collected around a partly visible mosaic 
in a cultivated field. Rock-cut tombs with trapezoid 
mouths, filled with debris, were noted to the north of 
Murtluk, Also, oil receptacles, both round and tear-
shaped were noted. The area ,with its mosaics and cem-
eteries of old Türkmen graves are registered as cultural 
heritage sites under protection.

A single-aisled church was documented at Çiğdemli 
Köyü of Kadirli İlçesi (Fig. 7-8), and on a höyük in Yusuf 
İzzettin Köyü, on the Kadirli-Subas road, were potsherds 
of Roman and late Roman periods.

Two sarcophagi were found and documented at Alibeyli 
Beldesi of Sumbas İlçesi. Chamosorion type rock-cut 
tombs are found 1 km. north of the area with the sar-
cophagi. There is a necropolis of rock-cut tombs of an 
ancient settlement located at the foot of a hill and on the 
slopes of Kestel Tepesi of Yeşilyayla Köyü. It appeared the 
ancient settlement spread across three or four areas 
within the present day village and contains modern vil-
lage houses. There are remains of a monument built with 
large cut stone blocks inside the village.

An early medieval building on a hill, built with the 
masony of 6th century was documented in Hemenler 
Köyü of Ali Bozlu Beldesi in Düziçi İlçesi. Glazed und 
unglazed potsherds of Roman, late Roman and medieval 
periods were found. Six tomb stelae with relief decora-
tions, found in this area in 1990s, are currently under the 
care of the Gendarmerie.
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Sillyon antik kenti ve çevresi yüzey araştırmasının ilk 
sezonu Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve Pamukkale 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi ile 
Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Enstitüsü’nün (AKMED) maddi katkılarıyla 2009 yılında 
gerçekleştirilmiştir*. 

Perge’yi 12 km. kadar Side yönünde geçince solda yol-
dan 5 km. içeride, Antalya Ovası’na hâkim 223 m. yük-
sekliğinde genişçe bir plato üzerinde kurulan Sillyon, 
Antalya ili, Serik ilçesine bağlı Yanköy yakınında yer alır 
(Res. 1). Sillyon’dan söz eden ilk seyyahlar Texier (C. 
Texier, Asie Mineure, Paris 1890) ile Spratt-Forbes’tir 
(T.A.B. Spratt ve E. Forbes, Travels in Lycia Milyas and the 
Cibyratis I, 1847). Daha sonra Lanckoroński kent planını 
çıkarmış (K. Lanckoroński, Pamphylia ve Pisidia Kentleri. 
Pamphylia. S. Bulgurlu (çev.), 2005), 1960’larda Bean 
tarafından Sillyon tanıtılmış (G. Bean, Türkiye’nin Güney 
Kıyıları. S. Çokay (çev.) 1997) ancak, ilk sistematik yüzey 
araştırması 1995-1997 yılları arasında Küpper tarafından 
gerçekleştirilmiştir (M. Küpper, Ländliche Siedlungplätze 
in Sillyon”, Lykia II, 1995; “Sillyon. Vorbericht über die 
Arbeiten 1995”, AA 1996; “Sillyon. Research Work 
1995”, AST XIV.2, 1996; “Sillyon, Beriht über die 
Arbeiten 1996”, AST XVI.2). 1997’de McNicoll, 

* Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araş-
tırma Projeleri (BAP) Birimine, Suna – İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne (AKMED), Yukarıkoca-
yatak Belediye Başkanı Enver Aputkan’a, BİM Akdeniz Bölge 
Bayiliğine, Belek Belediye Başkanı Yusuf Mecek ve Başkan 
yardımcısı F. Yılmaz’a, Kadriye Belediye Başkanı İsmail 
Şahin’e teşekkür ederiz. Bakanlık temsilcimiz Erzurum Koru-
ma Kurulu’ndan E. Tunç’a ve Pamukkale Üniversitesi Arkeo-
loji Bölümü öğrencileri M. Koç, U. Yabancı, N. Dündar, H. 
Dönmez ve Ö. Tütüncü’ye burada yeniden teşekkür etmek 
isteriz.

The first campaign of surveys in and around the ancient 
city of Sillyon was carried out in 2009 with the permis-
sion issued by the General Directorate of Museums and 
Cultural Heritage, Ministry of Culture and Tourism. 
Financial contributions of Pamukkale University Scientific 
Research Projects Unit and Suna & İnan Kıraç Research 
Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED) were 
also greatly appreciated*.

Twelve kilometers past Perge in the direction of Side and 
five km. inland from the highway, Sillyon is located on a 
wide plateau rising 223 m. above the sea level and 
dominating the Antalya plains. It lies within the territory 
of Serik ilçesi of Antalya Province (Fig. 1). Sillyon is first 
mentioned by travelers such as Texier (C. Texier, Asie 
Mineure, Paris 1890) and Spratt and Forbes (T.A.B. 
Spratt - E. Forbes, Travels in Lycia, Milyas and the 
Cibyratis I, 1847). Then the city’s map was drawn by 
Lanckoroński (K. Lanckoroński, Pamphylia ve Pisidia 
Kentleri, [transl. S. Bulgurlu] 2005). In the1960’s Bean 
mentioned the site (G. Bean, Türkiye’nin Güney Kıyıları, 
[transl. S. Çokay] 1997). However, the first systematic 
survey was conducted by Küpper from 1995 to 1997 
(M. Küpper, Ländliche Siedlungplätze in Sillyon”, Lykia 
II, 1995; “Sillyon. Vorbericht über die Arbeiten 1995”, 
AA 1996; “Sillyon. Research Work 1995”, AST XIV.2, 

* In addition, we would also like to thank the General Directo-
rate of Museums and Cultural Heritage, Ministry of Culture 
and Tourism; Pamukkale University Scientific Research 
Projects Unit; Suna & İnan Kıraç Research Institute on Medi-
terranean Civilizations (AKMED); Mr. Enver Aputkan, the 
mayor of Yukarıkocayatak; BİM Mediterranean region dis-
tributorship; Mr. Yusuf Mecek, the mayor of Belek, and his 
assistant F. Yılmaz; Mr. İsmail Şahin, the mayor of Kadriye. 
Our thanks are further extended to the state representative E. 
Tunç of Erzurum Regional Board for Natural and Cultural 
Heritage; and to the students M. Koç, U. Yabancı, N. Dündar, 
H. Dönmez and Ö. Tütüncü.

Sillyon Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması 2009
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Sillyon in 2009
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Sillyon’daki kuleleri önceki araştırmacılara kıyasla detay-
landırarak ele almıştır (A. V. McNicoll, Hellenistic 
Fortifications from the Aegean to the Euphrates, 1997). 
2007 yılında Varkıvanç akro polisteki pencereli 
Hellenistik yapı hakkında bir yayın yapmıştır (B. 
Varkıvanç, “Zum Fenster des sog. Helleniistichen Baues 
in Sillyon”, Adalya X, 2007). 

2009 sezonunda, öncelik kentin nekropolüne verilmiş 
ve akropolisin kuzey, kuzeybatı ve güneybatı yamacı 
sistematik olarak taranmıştır. Bu alanlara poligon nokta-
ları atılmış ve ülke koordinatlarına yerleştirilmiştir. 
Çalışma süresince Sillyon içinde 116, çevresinde yapılan 
sistematik alan taramasında 32 olmak üzere toplam 148 
buluntu envanterlenmiştir. Sillyon çevresindeki yerleşim-
ler içinde öncelikle Yanköy ile Asar olarak adlandırılan 
Yanköy’e bağlı Kocagözler Mahallesi ve Tekkeköy’ün 
araştırılmasına ağırlık verilmiştir. 

Kentin güneybatı yamacında başladığımız çalışmamızda 
ilk buluntu (Sil09/01) iki odalı bir mekân olup, daha 
erken tarihli blokların (devşirme) kullanılmasıyla inşa 
edilmiştir (Res. 2). Üstünde hatıl yuvaları olan ve moloz 
taşlarla örülmüş duvarlarda kiremit katkılı harç kullanıl-
mıştır. I no.’lu odanın güney duvarına, üst kısmı kavislen-
dirilmiş niş işlenmiştir. Selçuklu ya da daha geç dönem 
yapısı olmalıdır. 

Nekropol, kentin güneybatı, kuzeybatı ve kuzey yama-
cında olup, mezarlar genelde khamosorion tipindedir. 
Oryantasyon olarak doğu-batı, kuzeydoğu-güneybatı, 
kuzey-güney yönleri tercih edilmiş, bazen de arazinin 
topoğrafyasına göre belirlenmiştir. Khamosorion tipi 
mezarların; toprak üstünde kalan çoğunun soyulduğu, 
kapakları devrildiği ve kırıldığı için nasıl örtüldükleri 
hakkında kesin bir fikir sahibi olmak zordur. Ancak tespit 

1996; “Sillyon, Bericht über die Arbeiten 1996”, AST 
XVI.2). In 1997, McNicoll studied the towers quite in 
detail (A. V. McNicoll, Hellenistic Fortifications from the 
Aegean to the Euphrates, 1997). In 2007 Varkıvanç pub-
lished the buildings with windows on the acropolis (B. 
Varkıvanç, “Zum Fenster des sog. hellenistichen Baues in 
Sillyon”, Adalya X, 2007).

The 2009 campaign gave the priority to the necropolis 
and the north, northwest and southwest slopes of the 
acropolis were surveyed systematically. Polygonal points 
here were marked in the country map. During the cam-
paign, a total of 148 finds were recorded (116 within 
Sillyon and 32 from the environs). Among the settle-
ments nearby, Yanköy, and its adjacent settlements of 
Kocagözler, Asar and Tekkeköy were given priority for 
exploration.

Our first find on the southwest slope of the city was a 
two-roomed building (Sil09/01) built with reused earlier 
material (Fig. 2). The walls built with rubble have holes 
for relieving beams and the mortar has brick crumbs. On 
the south wall of room 1, is a niche with curved top. It 
likely belongs to the Seljuk or later periods.

The necropolis lies on the southwest, northwest and 
north slopes and contains burials mostly of the chamoso-
rion type. Their orientation is usually east-west, north-
east-southwest, north-south, or sometimes according to 
the topography. The chamosorion type graves visible and 
accessible above the ground were robbed and damaged, 
thus their cover style is not known clearly. However, it 
was seen from the extant examples that some were cov-
ered with lids having shallow triangular pediments, or 
with a single monolithic slab, or with multiple limestone 
slabs (Figs. 3-5).

Res. 1  Sillyon, genel görünüm
Fig. 1  Sillyon, general view

Res. 2  Sil09/02 no.’lu geç dönem mekânı
Fig. 2  Room from the later periods (Sil09/02)
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edilen örneklerde bazen basık üçgen alınlıklı bazen de 
monolit büyük bloklarla tek parça halinde bazen de iki 
ya da daha fazla düzgün kesilmiş kireçtaşı blokla kapa-
tıldığı gözlemlenmiştir (Res. 3-5). 

Sillyon çevresindeki araştırmada Yanköy’e, Yanköy’e 
bağlı Kocagözler mahallesine ve Tekkeköy ile buraya 
bağlı Kepez mevkiinde devşirme kullanılan mimari plas-
tik parçalar ve Sillyon’dan getirilen eserler tespit edilmiş-
tir. Sillyon’un yaklaşık 2 km. kuzeyinde ve Tekkeköy’ün 
doğusunda Kepez mevkii olarak adlandırılan yerde bir 
kale yerleşimi tespit edilmiştir. İlk buluntu ana kaya üze-
rine işlenmiş bir mekân olup (Sil09/A.24), ana kayanın 
batı cephesine; üstünde 2 adet kare hatıl yuvası olan bir 
niş işlenmiştir. Bu kısımdan merdivenlerle üst kısma çıkı-
lır. Ana kayanın güney cephesi düzleştirilmiş ve bir kori-
dor yaratılmıştır. Koridorun kuzeyinde birbiri ile bağlan-
tısız iki oda bulunur. Doğudaki odanın içinde bir adet 
sarnıç vardır (Res. 6). Diğer buluntu bir kaledir 
(Sil09/A.25). Yüksek bir tepe üstüne kurulmuş ve geç 
dönemlerde de iskân görmüştür. Güneyde bazı kısımlar 
sarp ve ulaşıma imkân vermediği için doğal haliyle bıra-
kılmıştır. Diğer kısımlarda ise surlar büyük bloklarla 
poligonal teknikte örülmüştür. Yerleşimin merkezinde 
bazı kısımları ana kayadan oyulmuş büyük ve birbirine 
bağlantılı pek çok mekândan oluşan bir yapı kompleksi 
vardır. Güneyde büyük bir giriş kapısı bulunur. Girişin 
batı arka kısmında ana kayadan işlenmiş 12 basamaklı 
bir merdiven vardır.

Sillyon çevresindeki çalışmamız Antalya’ya 38 km. 
mesafedeki Tekkeköy’de devam etti. Yanköy’e giden yol 
sapağından kuzeye doğru çıkılarak ulaşılalan köyde Bâli 
Baba Türbesi olarak adlandırılan mekân ve çevresindeki 
mezar taşları belgelenmiştir. Burasının erken dönemler-

As indicated, our surveys around Sillyon covered Yanköy, 
and neighboring Kocagözler, Asar and Tekkeköy, as well 
as its Kepez area. Reused architectural sculpture pieces 
and other works brought from Sillyon were noted. A 
fortified settlement was identified at Kepez located east 
of Tekkeköy and about 2 km. north of Sillyon. The first 
find is a room cut into the bedrock (Sil09/A.24); a niche 
with two square holes for beams above is seen on the 
west face of the bedrock. Here stairs lead up. The south 
face of the bedrock is smoothed and a corridor is 
formed. There are two independent rooms to its north. 
The east room contains a cistern (Fig. 6). The other find 
is a fortress (Sil09/A.25) located on top of a high hill. 
Evidence indicates that it was also inhabited in later peri-
ods. Some sections on the south are inaccessible and 
steep, thus left untouched. In other parts the walls were 
built with large blocks in polygonal technique. In the 
center of the settlement is a large complex with multiple 
rooms, some parts of which were cut into the bedrock. 
There is a large doorway on the south. A flight of 12 steps 
is cut into the bedrock to the west rear of this doorway.

Surveys around Sillyon continued at Tekkeköy located 38 
km. from Antalya. It is reached by continuing north from 
the turn to Yanköy. Bâli Baba Türbesi and the tombstones 
around it were recorded. It is seen that this Türbe served 
as a sacred site since very early periods. The Türbe is 
located next to a water spring and earlier materials were 
reused in its construction.

In our surveys at Yanköy to the northeast of Sillyon, we 
identified 13 pieces of architectural sculpture reused in 
the walls of the village houses. There were two sarcoph-
agi, three altars, three column drums, one architrave 
with a parapet fragment and three Corinthian column 

Res. 3  Sil09/60 no.’lu mezar kompleksi
Fig. 3  Burial complex (Sil09/60)

Res. 4  Sil09/91 no.’lu khamosorion tipi mezar ve sunu çukuru
Fig. 4  Chamosorion and offering pit (Sil09/91)
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den itibaren kutsal bir alan olarak kullanıldığı anlaşıla-
bilmektedir. Türbe bir su kaynağı yanındadır ve erken 
dönem malzemeleri devşirme olarak kullanılmıştır. 

Sillyon’un kuzeydoğusundaki Yanköy’de yapılan araştır-
mada bir kısmı evlerin duvarlarında devşirme olarak 
kullanılmış toplam 13 mimari plastik eser tespit (2 lahit, 
3 adet altar, 3 sütun tamburu, bir arşitrav ve parapet 
parçası ve 3 adet Korinth sütun başlığı) tespit edilmiş, 
Yanköy’ün 15 haneli Kocagözler Mahallesi’nde de 9 eser 
envanterlenmiştir.

Bu sezon kentte seramik yüzey araştırması gerçekleştiril-
di ve İ.Ö. 6. yy. sonundan, Osmanlı Devri’ne kadar 
tarihlenen 214 parça seramik toplandı. Araştırmada 
bulunan önemli seramik parçalarından biri Kırmızı Figür 
krater parçasıdır. Attika hamurundan bu ithal krater par-
çası muhtemelen geç Arkaik-erken Klasik Çağ’a (İ.Ö. 
500-490/80) tarihlenmektedir (Res. 7). 

2009 araştırmasında Sillyon’da 4, çevresinde ise 5 adet 
yazıt tespit edilmiştir. Güneybatı nekropolde tespit 
edilen Sil09/Inc.32 envanter numaralı yazıt bir lahit 
kapağının eğimli yüzeyindedir ve 6 satırlık çok iyi 
okunabilmektedir (Res. 8). Aur. ön adından dolayı lahit 
kapağı İ.S. 212 Constitutio Antoniana’dan öncesine 
tarihlen dirilemez. Çevirisi: “Krateros oğlu Au(relius) 
Krateros, Kenotaphion’u henüz hayattayken kendisi, 
karısı Aur(elia) Nike ve çocukları Aur(elius)Ilaros ve 
Aur(elius) Krateros için yaptırdı” yazmaktadır. Kuzeybatı 
nekropolde tespit edilen diğer yazıt mermer bir postament 
üstündedir (Sil09/Inc.70) ve in situ değildir. 27 satır eski 
Yunanca yazıt bulunan kaidenin üst tarafında 4 adet 
kenet yuvası vardır. Diğer iki yazıt (Sil09/Inc.4, Sil09/
Inc.5) kentin batı kısmında duvar üstünde devşirme 

capitals. Nine more items were recorded at Kocagözler 
quarter of Yanköy.

In this campaign, intensive surveys were done at the site 
for collecting pottery, 214 pieces were picked, dating 
from the late 6th century B.C. until the Ottoman period. 
One important piece belonged to a red figure krater. This 
imported shard is possibly dated to the late Archaic – 
early Classical Period (500-490/80 B.C.) (Fig. 7).

Four inscriptions were identified at Sillyon and five in the 
surrounding areas. The inscription with inventory (Sil09/
Inc.32) is found on a sarcophagus lid in the southwest 
necropolis and this six-line inscription is quite legible 
(Fig. 8). Due to the praenomen “Aur, this lid cannot be 
dated before the Constiutio Antoniana of A.D. 212. It 
reads as, “Aur(elius) Krateros, son of Krateros, had this 
kenotaphion made while he was still alive for himself, his 

Res. 5  Sil09/75 no.’lu mezarın çizimi
Fig. 5  Drawing of the tomb (Sil09/75)

Res. 6  Sil09/A.24 no.’lu 2 odalı ve sarnıçlı mekân Kepez mevkii
Fig. 6  Building with two rooms and a cistern at Kepez mevkii 
(Sil09/A.24)

Res. 7  Kırmızı Figür krater parçası
Fig. 7  Krater fragment with red figure decoration
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kullanılmıştır. Yerli halk tarafından Demir Kapı denilen 
kısımda bulunan her iki yazıtta da 3 satır iyi okunabilen 
eski Yunanca yazıt tespit edilmiştir. 

Yanköy’de köylüler tarafından yerinden sökülüp getiril-
miş, ön cephesinde 14, arka cephesinde 9 satır yazıt 
bulunan bir altar tespit edilmiştir (Sil09/A.Inc.03). Üst 
kısmında kenet yuvası bulunmakta, kaidesi harçla 
tutturulmuştur ve üzerinde mavi boya görülmektedir. 
Bu yazıt Yrd. Doç. Dr. N. Gökalp tarafından yayına 
hazırlanmaktadır. 

wife Aur(elia) Nike and their children Aur(elius) Ilaros 
and Aur(elius) Krateros”. Another inscription identified 
in the northwest necropolis is found on a marble posta-
ment (Sil09/Inc.70) which is not in situ. The inscription 
is 27 lines long and the postament has four clamp holes 
on its top. The other two inscriptions (Sil09/Inc.4 and 
Sil09/Inc.5) are reused in a wall in the west part of the 
city. Both of these legible inscriptions are three lines long 
and are found at a site locally known as Demirkapı, i.e. 
Iron Gate.

There is an altar at Yanköy, brought there by villagers. It 
bears an inscription of 14 lines on its front side and 9 
lines on its rear side (Sil.09/A.Inc.03). There is a clamp 
hole on its top, the base is fixed with mortar and there 
are traces of blue paint. This inscription is currently 
studied by Asst. Prof. Dr. N. Gökalp for publication.

Res. 8  Sil09/32 no.’lu yazıtlı lahit kapağı
Fig. 8  Inscribed sarcophagus lid (Sil09/32)
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Alanya Kalesi 1. Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve 
Kentsel Sit alanında bulunan 288 ada 2 parseldeki 
çeşme yapısı ile 288 ada 3-4 parsellerdeki tanımsız yapı-
ların kazı çalışmaları 19.10.2009-01.12.2009 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir (Res. 1). 

İki adet tanımsız yapı, çeşme ve yakın çevresi olarak 
geçen (288 ada 1 parsel) alan Alanya yarımadasının 
doğusunda bulunan Kızılkule’nin hemen güneyinde yer 
almaktadır (Res. 2). 

1. Tanımsız Yapı 

Bu yapı yaklaşık 21.20x16 m., ebatlarında moloz taş ve 
harçla örülmüş tonozlu, birbirine bitişik iki mekândan 
oluşmaktadır. Dıştan kare planlı olup üstleri tonoz örtü-
lüdür (Res. 3). 

İçinde iki mekânı birbirine bağlayan ve sonradan örüle-
rek kapatıldığı anlaşılan iki adet kemer açıklığı bulun-
maktadır. Mekânların girişleri doğu yönündedir. 4 no.’lu 
mekânın üzerinde aydınlatma ve havalandırma olarak 
kullanıldığı düşünülen iki pencere açıklığı, 3 no.’lu 
mekânda ise bir pencere açıklığı yer almaktadır. Tanımsız 
yapının güney tarafındaki mekân (koruma amaçlı imar 
planında 4 nolu tanımsız yapı), 10.60x8 m. ölçülerinde 
olup güney batısında doğal kaya kütlesi bulunmaktadır 
ve bu aynı zamanda kısmen duvar olarak da kullanılmış-
tır. Yapı içerisindeki kazılar sonucunda yer yer 1.5 m.’den 
20 cm.’e kadar değişen moloz ve toprak biriktiği görül-
müştür ve 2 evreli zemin tespit edilmiştir. Bunlardan 
üstteki, çok az kısmı korunagelen tuğla döşeme bir 
zemindir; alttaki ise kireç harçlı bir tabaka halindedir 
ve aralarında yaklaşık 30 cm.’lik bir seviye farkı 
bulunmaktadır.

Excavations were carried out at fountain in Kızılkule 
located in Lot 2, while further excavations were con-
ducted in unidentified buildings located in Lots 3 and 4 
of Insula 288. All were conducted within the first degree 
archaeological, historical and urban protection area of 
Alanya Citadel. Work began on October 19th and contin-
ued through December 1st, 2009 (Fig. 1).

Two buildings, a fountain and its surroundings (Insula 
288 Lot 1) are all located just next to the south of 
Kızılkule which lies on the east of Alanya peninsula 
(Fig. 2).

1. Unidentified Building

The first building is almost square (21.20x16.00 m.) and 
comprises two adjoining rooms roofed over with vaults 
of rubble and mortar (Fig. 3).

Inside, there are two arches that originally connected the 
two rooms but were later blocked. The entrances to the 
rooms are on the east side. Room nr. 4 has two window 
openings on top, possibly for lighting and air ventilation, 
while room nr. 3 has only one. The room, south of the 
unidentified building (room nr. 4 in the protection plan) 
measures 10.60x8.00 m. and has a natural rock mass in 
its southwest. This natural rock formation was partially 
used as a wall. Excavations showed the interior was filled 
with rubble of varying depth, ranging from 0.20 m. to 
1.5 m. The floor was seen to be two-levelled with a dif-
ference of 0.30 m. between them. The upper floor is a 
poorly preserved brick floor, while the bottom one is of 
a lime mortared layer.

In the course of the work, fragments of ceramics, metal 
and glass were uncovered, including baked clay pipe, 
vessel fragments datable to the 19th century. 

Alanya Kızılkule – Tophane Eksen Projesi  
Kazı Çalışmaları

Excavations at the Kızılkule – Tophane Axis of Alanya
Seher TÜRKMEN – Belgin SAVAŞ

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI / OTHER REPORTS
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Çalışmalar sırasında seramik, metal ve cam parçaları ele 
geçmiştir. Bunlar arasında 19. yy.’a tarihlenebilecek piş-
miş toprak lüle ve parçaları, kap parçaları sayılabilir.

3 no.’lu tanımsız yapı ise 10.60x8 m. ölçülerinde olup 
35-40 cm.’lik bir kazı ile zemine ulaşılmıştır. Buradaki 
zemin döşemesi, bu alana yakın olan ve halen çalışma-
ları yürütülen hamam (291 ada 1 parsel) önündeki 
havuzların zemini ile aynı özellikte olup, ahşap hatıl 
yuvalarının boşluklarından oluşmuş oluklu zemin şeklin-
dedir. Alanın denize olan yakınlığı ve nemli iklim şartla-
rı nedeniyle ahşap bir zemin döşemenin tercih edildiği 
düşünülmektedir. 

Zemindeki ahşap hatıl aralığı yaklaşık 25 cm.’dir. Ancak 
hatıllar çürüdüğünden yerleri boşluk halinde görülebil-
mektedir. Bu mekândaki kazı sırasında ahşap hatıllara ait 
bol miktarda çivi ve metal parçaları ile seramik ve cam 
parçaları ele geçirilmiştir. Genellikle 20. yy.’a ait olduk-
ları söylenebilir.

2. Girene Çeşmesi ve Çevresi (Res. 4)

Tanımsız yapının hemen kuzey kenarına bitişik, Girene 
adıyla bilinen çeşme ve çevresinde de kazı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Çeşme, Tophane Mahallesi’ne Meyit 
Kapısı’ndan geçerek ulaşan yolun kot farkı nedeniyle 
altında kalmaktadır. 

Çeşme üzerinde yer alan mermer bir kitâbe ile ilgili ola-
rak Prof. Dr. A. Yardım “Çeşmenin kitâbelik yerine bir 
kitâbe kırığı yerleştirilmiştir. Kitâbenin başı, sonu, sağı ve 
solu kırıktır. Bir başka yerden getirildiği aşikârdır. Mevcut 
kitâbenin ebadı 70x45 cm.’dir. İki satır halindedir. Satır 
arasında cedvel çizgisi vardır. Sülüs hattıyla yazılmıştır” 
demektedir (Bk.: A. Yardım, Alanya Kitâbeleri, 2002). 

Bu kitâbe, İ. H. Konyalı ve S. Lloyd tarafından da yayın-
lanmıştır.

Unidentified building nr. 3 measures 10.60x8.00 m. A 
layer of fill, 0.35-0.40 m. thick, was removed, exposing 
the floor. The flooring here has grooves formed by holes 
for wooden beams and is similar to the pool flooring in 
front of the baths, still under excavation (Insula 291 
Lot 1.) It is thought that wooden flooring might have 
been preferred due to its proximity to the sea and the 
humid climate.

The width of wooden beams in the floor averages 0.25 
m. but, as the beams have rotted away, only exposed 
areas are visible. Numerous nails and metal pieces 
belonging to the wooden flooring, along with ceramic 
and glass pieces were uncovered. Generally the finds 
date to the 20th century.

2. Girene Fountain and Surrounding Area (Fig. 4)

Excavations were carried out at the fountain, known as 
Girene Fountain, and environs adjoining the unidentified 
building to the north. The fountain stands below the 
present street level as one comes into Tophane Mahallesi 
from Meyit Kapısı.

Prof. Dr. A. Yardım states the inscription panel on the 
fountain, badly damaged on four sides and with the 
beginning and ending of the text missing, clearly was 
brought from elsewhere, and placed on the fountain at a 
later date. This plaque measures 70x45 cm. The inscrip-
tion in sülüs (thuluth) script is rendered in two lines 
separated by another line (A. Yardım, Alanya Kitâbeleri, 
2002).

This inscription published by İ. H. Konyalı and S. Lloyd 
as follows:

1. … Sultan al-‘azam sha…

2. … Sultan al-haq kishwar-kusha…

Res. 1  Kızılkule Tophane ekseni projesi
Fig. 1  The project of the Kızılkule – Tophane Axis

Res. 2  Kazı alanı 288 Ada 1-2-3-4 parseller hava fotoğrafı
Fig. 2  Aerial view excavation area (Insula 288 Lots 1-2-3-4)
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1- …Sultân’ül-a’zam şâ…  

2- …Sultân’ül-hak kişver-küşâ… 

Ancak bu çeşme, uzun yıllar önce yapılmış bir onarım 
çalışması sonucunda çimento harçla sıvanarak farklılaş-
tırılmıştır. Üzerinde 1940-45’li yıllarda başka kitâbelerin 
de yer aldığı mahalle sakinleri tarafınca ifade edilmekte-
dir. Ancak çalışmalar sırasında yanlış bir uygulamaya 
meydan vermemek için çeşme üzerindeki çimento harç 
temizlenmemiş, uygulama projesinde müdahale biçim-
leri belli olduktan sonra uygulamaya geçilmesinde fayda 
görülmüştür. 

1 no.’lu alan üçgen şeklinde küçük bir alandır. Buradaki 
kazılar sonucunda Tophane Mahallesi’ne çıkan yaya 
yolundan çeşmeye doğru inen 7 basamaklı bir merdiven 
ile bir yapıya ait güney ve doğu duvarları kısmen korun-
muş bir yapı açığa çıkartılmıştır. Bu mekânın duvarları-
nın, aralarında hatıl boşlukları bulunan moloz taş ve 
üzeri sıva ile yapıldığı tespit edilmiştir. Zemin, tanımsız 
yapının kuzey mekânında olduğu gibi oluklu harç şek-
lindedir. Üzerindeki yoğun yanık tabakası yapının bir 
yangın geçirdiğini göstermektedir 

Çeşmeden kuzeydoğuya ve alta doğru uzanan pişmiş 
toprak bir künk sırası tespit edilmiştir. Künklerin, güney 
batıda olduğu söylenen su kaynağı ile hamam arasında 
bir bağlantı olabileceği düşünülmektedir. Ancak hama-
ma nasıl ulaştığı tespit edilememiştir.

However, this fountain had been altered by plastering it 
over with concrete mortar long ago. In the first half of 
1940s, local residents said there had been another 
inscription on it. The concrete mortar was not removed 
in order to prevent any misapplications and it was 
decided to implement recommended intervention meth-
ods at a later date.

Area number one is small and triangular in shape. 
Excavations brought to light a stairway of seven steps 
leading down to the fountain from a pedestrian way. The 
steps ascended to Tophane Mahallesi and to another 
building whose south and east walls were partially pre-
served. The walls were built with plastered-over rubble 
stones with relieving beams. The floor is grooved in mor-
tar like that of the north room of the unidentified build-
ing. An extensive burnt layer on its top attests to a fire.

A line of terracotta piping was found extending northeast 
and underneath from the fountain. Possibly, this piping 
connected the baths with the water source, thought to 
be in the southwest. Its route to the baths has not been 
identified.

Excavations in this area brought to light numerous terra-
cotta pipe fragments, ceramics and metal objects. One 
Ottoman bronze coin (dated AH. 1255) was found 
(Fig. 5). Wall plaster was strengthened in all areas exca-
vated this year, including those that had been exposed to 
the elements through ages. 

Excavation was conducted also in the bottom of the for-
tification, at the upper level of the road leading to 
Tophane Mahallesi. Since it displayed an apparent unity 
with the area below, it was sought to clarify the layout 

Res. 3  Kazı alanı
Fig. 3  Excavation area

Res. 4  Girene Çeşmesi ve çeşme üzerindeki mermer kitâbe
Fig. 4  Girene Fountain and the marble inscription panel on it
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Bu alandaki çalışmalarda bol miktarda pişmiş toprak lüle 
ve lüle parçaları, seramik ve metal parçalar ile bir adet 
bronz Osmanlı sikkesi (H. 1255) bulunmuştur (Res. 5). 
Çalışılan tüm alanda gerek yeni açılan gerekse yıllardır 
açıkta bulunan duvar sıvalarında aşınma ve dökülmele-
rin önlenmesi amacıyla sağlamlaştırma çalışmaları da 
yapılmıştır. 

Tophane Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yolun üst kotun-
da sur dibindeki alanın alttaki alanlar ile bir bütünlük 
sağladığı anlaşıldığından buradaki verileri ortaya koy-
mak ve duvarlara zarar veren ağaç köklerinin temizlen-
mesi amacıyla da çalışılmış, bir işlik ve bitişik bir 
mekânın varlığı tespit edilmiştir. İşlik kare planlı olup, 
Kızılkule’den Tophane’ye giden sur duvarına bitişiktir. 
Güney, batı ve kuzey duvarları kısmen korunmuştur. Batı 
duvarı ise tespit edilememiştir. Güney ve batı duvarları 
doğal kaya üzerine oturtulmuştur ve önünde de yaklaşık 
60 cm. yükseklikte kayadan bir platform bulunmaktadır. 
Batı yönündeki platformda 2, kuzey platformda 3 adet, 
önünde pişmiş topraktan yapılmış akıtacak bulunan sığ 
tekneler tespit edilmiştir. Gerek bu bulgular ve gerekse 
yerel halktan alınan bilgiler bağlamında alanda bir 
“Şırahane” (üzüm ezme) veya “Şırahmana” (pekmez 
kaynatma) işliğinin bulunduğu söylenebilir. Az sayıda 
ele geçen buluntular ise 19.-20. yy.’lara ait seramik par-
çalarıdır.

Şırahaneye bitişik olan mekânın sadece güney ve batı 
duvarı kısmen korunmuştur. Duvarlar araları ahşap hatıl-
lı moloz taş örgülü kireç harç sıvalıdır. Ahşap hatıllar 
çürümüş boşlukları kalmış, sıvalar ise büyük çapta 
dökülmüştür. Burada zemininde de ahşap döşeme oldu-
ğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. 

Gerek mimari gerek küçük buluntuların değerlendiril-
mesi sonucunda alanın 18. yy. ile 20. yy.’ın başlarında 
kullanıldığı, günümüzde farklı kullanımlar nedeniyle 
özgün görüntünün bütünüyle değişmiş olduğu anla-
şılmaktadır. 

and clear vegetation that was causing damage. A work-
area and an adjoining room were identified. The work-
area was square in shape and adjoined the fortification 
extending between Kızılkule and Tophane. Its south, 
west and north walls are partly preserved while the west 
wall could not be found. The south and west walls rest 
on natural bedrock. A platform of natural rock, rising 
0.6 m., extends there. There are shallow basins with a 
terracotta spout in the rock platform – two on the west 
side and three on the north side. These finds, supported 
by accounts of locals, indicate the presence of a work-
shop for pressing grapes, for grape juice (şırahane) and 
for boiling molasses (şırahmana). The few small finds 
were mainly potshards of the 19th-20th centuries.

The room adjoining the şırahane has survived only par-
tially in its south and west walls, which were built with 
wooden relieving beams and rubble stones plastered 
over with lime mortar. As the beams have rotted away, 
their slots are hollow and the plaster have fallen to a 
great extent. Traces indicate a wooden floor.

Both architecture and small finds show that this area was 
in use from the 18th to the early 20th century and lost its 
original appearance due to alterations and different uses 
at present.

Res. 5  Kazı alanlarında bulunan lüle ve lüle parçaları
Fig. 5  Pipes and fragments uncovered in the excavation area
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Antalya şehir merkezinde, Eski Doğu Garajı ve Halk 
Pazarı mevkii, 1272 Ada, 1 ve 2 no.’lu parselde, 
Büyükşehir Belediyesi’nin iş merkezi inşaatı projesi kap
samında, yapılan temel hafriyatı sırasında ortaya çıkan 
buluntular üzerine müze müdürlüğünce 6 Mart 2008 
tarihinde uzun soluklu bir kurtarma kazısına başlanmıştı. 
Çalışmalar 2009 yılında da yine Antalya Müzesi 
Müdürlüğü’nün ve yazarın alan sorumluluğunda ger
çekleştirilmiştir*.

2008 yılında 8000 m2’lik parsel Doğu ve Batı olmak 
üzere iki ana alana ayrılmış ve bunun yaklaşık 3500 
m2’sini oluşturan Batı Alan çalışmaları bütünüyle tamam
lanarak, Doğu Alan’ın güney ucunda da çalışmalara 
başlanmıştı. Temel kazısı sırasında iş makineleri, parsel
deki toprak dolgusunu, alanın batısındaki Cebesoy 
Caddesi’nin bulunduğu yol kotundan ortalama 5 m. 
derine kadar kaldırmıştır. Bu seviyede yüzeyde görülen 
toprak homojen bir yapıda olmayıp, modern beton, tuğla 
ve çöp içermektedir. Yalnızca Doğu ve Batı Alan arasın
da yer alan ortalama 1.52 m. yüksekliliğinde ve ortala
ma 57 m. genişliğindeki bir bölüm ile kuzeybatıda 
şantiye girişinde yer alan bölüm makinelerin tahribatın
dan kurtulmuştur. Bu nedenle, Batı ve Doğu Alan açma
larındaki çalışmalarımızda yüzeydeki modern atıklarla 
karışık bu toprak dolgu ana kaya seviyesine kadar 
kaldırılarak mezarlar belirlenmiş ardından kazıları 

* Çalışmalarımız, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve yüklenici 
inşaat firmasının (Kadıahmetoğulları T.A.Ş.) malzeme ve işçi 
desteği ile Antalya Müzesi’nden görevli arkeologlar, firma 
tarafından görevlendirilen arkeologlar, arkeoloji öğrencileri 
ve bir restoratörden oluşan bir ekip tarafından yürütülmekte
dir. Ancak, Mayıs 2009’dan itibaren firmanın desteği sona 
erdiğinden B. Belediye Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü’nün 
mevcut imkânlarıyla sürdürülmektedir.

During foundation excavations for a business centre  
construction project of the Antalya Metropolitan 
Municipality at lots 1 and 2 in insula 1272 in the city 
centre, and where the former Doğu Garajı and Halk 
Pazarı mevkii were located, finds encountered led to a 
long-term salvage excavation by the museum direc-
torate, initiated on March 6th, 2008. The work in the 
necropolis area continued in 2009 again under the direc-
tion of Antalya Museum Directorate and the author’s as 
the field director*.

In 2008, the total area of 8,000 sq. m. was divided into 
two and are known as the west and east sections. Work 
in the west section, of about 3500 sq. m., was entirely 
completed and new work was initiated in the south end 
of the east section. During the course of the foundation 
excavations, machinery had removed the top five-meter 
section, which was not homogenous, as it contained 
modern concrete, bricks, garbage etc. Only a band of 
maximum 1.5-2 m. thickness and 5-7 m. width, between 
the east and west sections, as well as that part next to the 
entrance to the site, could be saved from the machine’s 
destruction. Therefore, this fill, mixed with modern sur-
face wastes in both sections, was removed down to 
bedrock; the graves were exposed and excavated. Tombs 

* Excavations are carried out with the materials, technical per-
sonnel and manpower support of the Antalya Metropolitan 
Municipality and the contractor company (Kadıahmetoğulları 
T.A.Ş.). In addition to the archaeologists appointed by the 
museum directorate, the team comprised other archaeolo-
gists, students of archaeology and a restorer employed by the 
contractor company. However, as of May 2009, the contrac-
tor stopped supporting the work which currently continues 
with available means of the Antalya Metropolitan Municipal-
ity and the Museum Directorate.

Doğu Garajı-Halk Pazarı Mevkii (Attaleia Nekropolü) 
Kurtarma Kazısı 2009

Salvage Excavations at the Necropolis of Attaleia at 
Doğu Garajı-Halk Pazarı Mevkii in 2009

Aynur TOSUN
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gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkarılan mezarlar, Har. Müh. 
T. Güral tarafından, 1/100 ölçekli paftasına işlenmiş, 
planları çıkarılmıştır. 

I. Doğu Alan 

Yaklaşık 4500 m2’lik bu alanda güneyden itibaren başla
nan kazılar halen devam etmektedir (Res. 1). Burada, 
2008 yılı sonu itibariyle ana kaya oyularak yapılmış 
değişik tiplerde toplam 99 adet mezar ortaya çıkarılmıştı. 
2009 yılı sonu itibariyle bu alanda ortaya çıkarılan ve 3 
tipte gruplanan toplam, 244 adet örneğin, 228’i sandık 
mezar, 11’i dromoslu mezar, 5’i khamosorion mezardır. 
Böylelikle çalışmalarımızın başlangıcından 2009 yılı 
sonuna kadar kazısı tamamlanan mezar sayısı 496’ya 
ulaşmıştır. 

2009 yılında kazısı yapılan mezar tiplerinin genel özel
likleri şöyledir:

Sandık Mezarlar: 

Ana kayanın dikdörtgen formlu, derince bir tekne biçi
minde oyularak şekillendirilmesiyle yapılmıştır. Büyük 
bir çoğunluğunun kapakları, çalışmalarımız öncesinde iş 
makinelerinin toprak hafriyatı sırasında tahrip olmuştur. 
Mezarların bazılarında kabaca düzeltilmiş yassı kayalar 
ve düzgün tıraşlanmış bloklar kapak taşı olarak kullanıl
mıştır. Bazı kapak taşları da devşirme mimari parçalardır 
ve yan yana tek sıra halinde mezar üzerine konulmuştur. 
Kimi örneklerde mezarların üzeri pişmiş toprak plaka ve 
tuğlalarla kapatılmıştır. Bunun yanı sıra üzeri küçük 
moloz taşlarla doldurulmuş örnekler de mevcuttur. İç 

exposed were marked in a map of 1:100 by cartography 
engineer, T. Güral, from the Metropolitan Municipality 
and their plans were drawn.

I. Tomb Types in the East Section

Excavations started in the south of this area of about 
4500 sq. m. still continue (Fig. 1). By the end of 2008, 
99 tombs in bedrock were exposed. By the end of 2009, 
the total number had reached 244. Of these, 228 are 
cist-type, 11 are chamber tombs with dromos and five 
are chamosoria. Thus, the total number of tombs exca-
vated since the beginning of our work reached 496.

General characteristics of the tomb types excavated in 
2009 are as follows:

Cist-type Tombs:

These were hewn in bedrock as rectangular-shaped, with 
somewhat deep basins. Lid stones of most were destroyed 
by machinery before the scientific excavations started. 
Some were closed with roughly smoothened flat rocks 
and smoothly chiselled blocks while some lid stones are 
spolia architectural pieces. Lid stones are placed side by 
side on top of the grave. Some examples have terracotta 
slabs and bricks as lids. In addition there are some exam-
ples which were filled with small rubble stones. Some 
examples have natural rock surface on the interior while 
others were plastered with lime-sand mortar. The plas-
tered examples date to the Roman period.

 An overall evaluation together with small finds in the 
tombs shows the cist-type tombs were indispensable 

Res. 1  Doğu alan açmalarından genel görünüm
Fig. 1  General view of trenches in the east section

Res. 2  
M 416 no.’lu 
mezarda 
bulunan yazıtlı 
kurşun plaka
Fig. 2   
Inscribed lead 
plaque from 
M 416
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yüzeyi olduğu gibi bırakılanların yanında, kireçkum 
karışımı harç sıvalı olanlar da vardır. Bu sıvalı örnekler 
buluntularına göre Roma Dönemi’ne tarihlenir. Sandık 
tipi mezarlar genel olarak buluntuları ile değerlendirildi
ğinde, Hellenistik, Roma İmparatorluk ve geç Roma 
İmparatorluk dönemleri boyunca yaygın bir tip olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Sandık mezarlar, alanda belli bir yön ya da düzen kaygı
sı olmaksızın konumlandırılmıştır. Doğu Alan’da pek çok 
sandık mezarın sonraki evrelerde yapılmış ikinci veya 
üçüncü mezarla üst üste konumlandığı ya da kesiştiği 
görülmüştür. Nekropolde, neredeyse boş yer kalmamıştır.

Bu tip mezarlarda, tekil gömü yapıldığı gibi birden fazla 
iskelet (ortalama 25 iskelet) üst üste veya yan yana yatı
rılarak çoklu gömü de yapılmıştır. 2009 yılında farklı bir 
örnek olarak M 366 no.’lu mezar dikkat çekicidir. Bu 
mezara dağınık yığın halinde sadece hayvan iskeletleri
nin konulduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra bir insan 
iskeletine rastlanmıştır. 

Buluntular açısından değerlendirildiğinde M 416 ve 
M 495 no.’lu sandık mezarlar ilginçtir. M 416 no.’lu 
mezarda kafatası sol karın boşluğu üzerine yerleştirilerek 
etrafı taşlarla desteklenmiş ve hemen kenarına da yazıtlı 
kurşun bir plaka konulmuştur (Res. 2). Plaka üzerindeki 
kazıma çizgi yazıt karmaşıktır, üzerinde çalışılmaktadır. 
M 495 no.’lu sandık mezarda ise fayanstan yapılmış 
kolye sallantısı biçimindeki Harpokrates figürini ilgi 
çekicidir (Res. 3). Bu figürin, Attaleia Nekropolü için 
şimdilik tekil bir örnektir ve Mısır ile olan ilişkilere de 
dikkat çeker.

Khamosorion Mezarlar: 

Doğu Alan’da 2009 yılında kazılan khamosorion mezar
ların sayısı 5 adettir. Bunlardan M 107 ve M 633’ün 
üzeri lahit kapağı ile örtülüdür; M 291, M 339 ve M 444 
no.’lu mezarlarda kapak ele geçmemiştir. Bunların iki 
uzun kenarı yanlara doğru genişletilerek ölü yatakları 
oluşturulmuş, kısa kenarların birinde niş, diğeri düz 
duvar biçiminde bırakılmıştır ve giriş için ayak koyma 
çukurları oluşturulmuştur. M 444, ölü yataklarının olduk
ça geniş yapılması ile bugüne kadar ortaya çıkarılan bu 
tip mezarlardan ayrılmaktadır. Doğal ana kaya şekillen
dirilerek yapıldığı düşünülen bu geniş ölü yatakları ile 
mezarın toplam genişliği 5.70 m.’dir. Bu mezarda üst 
üste gömülmüş yığın halinde ancak belirli bir düzen çok 
sayıda iskelet bulunmuştur. Neredeyse tüm kafatasları 
kuzey dar kenar önüne gelecek şekilde yerleştirilmiştir. 
Sağlam olarak 157 adet kafatası bulunmuştur. Bu mezar
da taban seviyesinde 1 adet unguentarium gövdesi ve 
2 adet bozulmuş durumda bronz sikke dışında buluntu 

from the Hellenistic through the Roman Imperial and 
late Roman periods.

Cist-type tombs were positioned without any concern for 
orientation or arrangement. In the east section, it was 
observed that many cist-type tombs were under second 
or third tombs of later phases. Indeed the necropolis is 
entirely full.

Such tombs may contain a single skeleton or multiple 
burials (2 to 5) either placed side by side or on top of 
each other. Tomb M 366, uncovered in 2009, is some-
what different, as it contains an irregular pile of animal 
bones and skulls, and a single human skeleton.

With respect to finds in them, M 416 and M 495 are 
worth noting. M 416 contains a skull placed on the left 
side of the abdomen and is supported with stones 
around it and an inscribed lead plaque was placed by it 
(Fig. 2). The incised and complex text is currently under 
study. M 495 contained a faience figurine pendant of 
Harpocrates (Fig. 3). Not only is it an individual find 
from the necropolis of Attaleia but also points to connec-
tions with Egypt.

Chamosoria:

Only five chamosoria were excavated in the east section 
in 2009. Tombs M 107 and M 633 are closed with a 
sarcophagus lid while the others M 291, M 339 and 
M 444 did not have any lids. Their long sides were 
expanded sideways forming a bed for the deceased; one 

Res. 3 
M 495 no.’lu 
mezarda 
bulunan fayans 
Harpokrates
Fig. 3 
Faience 
Harpocrates 
from M 495
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ele geçmemiştir. Tüm iskeletlerin farklı zamanlarda 
değil, aynı zamanda gömülmüş olduğu anlaşılmakta ve 
salgın hastalık gibi bir nedene işaret etmektedir (Res. 4).

Üzeri Pamphylia tipi akroterli lahit kapağı ile örtülmüş 
olan M 107 no.’lu mezarın güney alınlığındaki yazıtta 
“Aquilius Bassus (bu mezarı) henüz hayattayken kendisi 
için (yaptırdı)” denilmektedir.

Yukarıda bahsedilen mezarların tamamı dikdörtgen 
planlı, oldukça geniş bir tekne biçiminde ana kayaya 
oyularak yapılmış ve mezarların tamamının iç duvarları 
kireçkum karışımı harçla sıvanmıştır. Mezarların, taba
nına doğru “U” biçiminde ana kayadan oyulan ölü 
yatakları bulunur. Diğer kısa yanın ise düz bir duvar 
biçiminde yapıldığı ve girişin buradan sağlandığı anlaşıl
mıştır. Bu kısa yanda genellikle, mezara inişi sağlayan 
kayaya oyulmuş ayak koyma çukurları ya da küçük basa
maklar veya yalnızca bir kaya çıkıntısı yapılmıştır. 
Karşımıza çıkan diğer bir ortak özellik, mezarın tabanın
da üzeri kapak taşlarıyla kapatılmış dikdörtgen formun
da ana kayaya oyulmuş çukurlardır. M 291, M 339 ve 
M 444 no.’lu mezarlarda bu orta çukurlara rastlanma
mıştır. M 633 no.’lu mezarda bu çukurun üzerini kapa
tan kapak taşları in situ olarak ele geçmiştir. Mezarlar 
içerisinde hem “U” biçimli ölü yataklarına hem de mer
kezdeki çukur içerisinde olmak üzere çok sayıda üst üste 
konulmuş iskeletler bulunmuştur (Res. 5).

I. Dromoslu Oda Mezarlar

2009 yılında, Doğu Alan’da yer alan 11 adet dromoslu 
mezarın kazısı gerçekleştirilmiştir. Bu mezarlarda ele 
geçen buluntular, Hellenistik Dönem’e aittir. Bu mezar
lar, ana kaya oyularak yapılmış, dikdörtgen planlı oda 
mezarlardır. Giriş dikdörtgen formlu, kapıya doğru 

short side had a niche while the other was just straight 
with a pit for feet to facilitate access. Tomb M 444, with 
its very wide beds, stands out from all such tombs 
exposed to date. It is thought natural cavities in bedrock 
were shaped to form these wide beds. The total width of 
the tomb is 5.70 m. The tomb contained numerous buri-
als placed on top of each other but yet in a certain way. 
Almost all the skulls are placed by the north short side. 
There were 157 intact skulls. At the bottom there were 
only one unguentarium, the body and two corroded 
bronze coins. It was determined that all the skeletons 
were buried at the same time, possibly indicating a 
calamity like an epidemic (Fig. 4).

The inscription on the southern pediment of the 
Pamphylian type lid with acroteria of M 107, states that 
“Aquilius Bassus had (this tomb made) for himself 
while alive”.

All these tombs mentioned above, are rectangular and 
with quite wide basins hewn into bedrock, and their 
interiors are plastered with lime-sand mortar. The bottom 
of the interior was carved like a U, along two long sides 
and one short side, thus forming a bed. The other short 
side was straight and facilitated 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 are the rectangular pits carved into 
bedrock in the middle of the floor of the tomb and 
closed with a lid stone in the same direction with it. 
Tombs M 291, M 339 and M 444 did not have these pits 
in the middle. M 633 contained the lid stones of this pit 
in situ. The tombs contained numerous skeletons placed 
on top of each other, both on the beds and in the pits in 
the middle (Fig. 5).

I. Chamber Tombs with a Dromos

In 2009, eleven chamber tombs with dromos were exca-
vated. Small finds from them date to the Hellenistic 
period. These are rectangular chambers hewn into 

Res. 4  M 444 no.’lu mezar
Fig. 4  Tomb M 444

Res. 5  M 107 ve M 633 no.’lu lahit kapaklı khamosorion mezarlar
Fig. 5  Chamosoria with sarcophagus lids M 107 and M 633
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hafifçe genişleyen, basamaklı dromosla sağlanmaktadır. 
Basamaklar üzerinde ve kapı önünde mezara hediye 
olarak bırakılmış pişmiş toprak unguentariumlar ele geç
miştir. Mezarların girişi genellikle, büyük, kabaca düzel
tilmiş bir blokla kapatılmıştır. Mezar odalarında taban, 
düzgün bir biçimde tıraşlanmış ve gömüler bu taban 
üzerine genel olarak mezarın duvarlarına paralel doğrul
tuda yan yana yatırılmıştır. Dromoslu mezarların oda 
girişi önünde, genellikle girişe paralel uzanan hareket 
çukuru bulunmaktadır. Bu çukur, mezar taban seviyesin
den itibaren derinleşen dikdörtgen formlu tekne biçimin
dedir. Çukurlar içerisine, daha önce yapılan gömülere 
ait kemik parçaları ve unguentariumlar çoğunlukta 
olmak üzere mezara hediye olarak bırakılan buluntula
rın atılmış olduğu tespit edilmiştir. Yalnızca M 248 no.’lu 
mezarda, mezarın güzey uzun kenarı boyunca “L” for
munda daha büyük ebatlı bir çukura rastlanmıştır. Bu 
alan içerisinde, 1 m. derinliğe kadar üst üste atılmış 
yığın halinde pek çok iskelet parçası ele geçmiştir. 
Ayrıca bazı dromoslu mezarların duvarlarında, unguen
tarium da bırakılmış bir ya da birden fazla niş olduğu 
görülmüştür. 

Bu mezarların tamamına yakında giriş, güneyden olup, 
basamaklarla inilen dromosları vardır. Yalnızca, buluntu 
açısından oldukça zengin olan M 234 no.’lu mezarın 
girişi kuzeydedir. Mezar odasının duvarlarına paralel 
olarak ve üst üste düzgünce konulmuş vaziyette iskeletler 
ve Helenistik Dönem’e tarihlenen çok sayıda cam ve 
pişmiş toprak unguentariumlar, kâseler, testiler, boncuklar 
ve sikkeler ele geçmiştir. M 263, M 264 ve M 285 no.’lu 
mezarlarda bulunan amphoralar Rodos ve Kos üretimidir. 
Özellikle M 264 no.’lu mezarda amphoraların yanında 
çoğu boynu kırık olarak kapı yanında yığın halinde 
unguentariumlar bulunmuştur (Res. 6). Dromoslu 

bedrock. Access is provided via a rectangular dromos, 
slightly widening toward the doorway. Terracotta unguen-
taria were found on the steps and in front of the door-
way, left as gifts for the deceased. The doorways are 
usually closed with a roughly carved block. The floor of 
the chamber is usually well chiselled and corpses were 
left on the floor parallel to the walls. Before the entrance 
of the tomb, and in the central part extending parallel to 
the entryway, there is a pit to facilitate movement inside. 
This pit is in the form of a rectangular basin deepening 
down from the floor level. It was noted that bone frag-
ments of earlier burials and gifts, like unguentaria, were 
dumped into them. Only tomb M 248 has a large 
L-shaped pit along the long south side of the tomb. This 
pit contained numerous skeletons dumped in a depth of 
1 m. In addition, some tombs’ walls had one or more 
small niches where unguentaria were placed.

Almost all of these tombs have their doorways towards 
south and a dromos accessed with steps leading down. 
Only tomb M 234, which had a wealth of finds, has its 
doorway on the north. Skeletons were placed neatly on 
top of each other and, parallel to the walls of the cham-
ber, numerous glass and terracotta unguentaria, bowls, 
jugs, beads and coins from the Hellenistic period were 
uncovered. The amphorae found in M 263, M 264 and 
M 285 are Rhodian and Coan productions. Especially 
in M 264, there was a heap of mostly broken unguen-
taria by the doorway, next to the amphorae (Fig. 6). 
Finds from the chamber tombs with dromos can be 
generally dated to the mid-3rd century B.C. and 2nd 
century B.C. M 221 is a curious example for it was not 
completed – its steps in the dromos and the doorway 
were shaped but the chamber was never hewn. Entryway 
was later blocked with rubble stones and the dromos 
was used as the burial area.

II. Cremation Burials

Cremation vessels, most of which are terracotta, were 
uncovered in the east section and placed in cavities of 
bedrock. Cremation vessels usually have double han-
dles, in the shape of a stew pot. They were supported 
with small rubble stones. Some lids were found in frag-
ments. One curious vessel (M 374) has a pyxis form and 
lead lid. It was placed somewhere by the long side of the 
cist-type tomb M 373. As in 2008, some cist-type tombs 
and chamber tombs with dromos contained cremation 
vessels.

III. Ancient Roads

This year’s excavations in the east section brought to light 
two main streets in the east-west direction and side 

Res. 6  M 264 no.’lu dromoslu oda mezarda bulunan ölü 
hediyeleri
Fig. 6  Burial gifts from the chamber tomb with dromos M 264



179

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

mezarlarda ele geçen buluntular genel olarak İ.Ö. 3. yy. 
ortalarına ve İ.Ö. 2. yy.’a tarihlenebilmektedir. M 221 
no.’lu mezar, yalnızca dromosundaki basamakları ve 
giriş kapısı yapılmış ve ancak mezar odası yarım 
bırakılmış ilginç bir örnektir. Giriş kapısı sonradan 
moloz taşlarla örülmüş ve dromos defin alanı olarak 
kullanılmıştır. 

II. Kremasyon Gömüler

Doğu Alan’da ana kaya boşluklarına yerleştirilmiş çoğun
luğu pişmiş toprak kremasyon kapları ortaya çıkarılmış
tır. Kremasyon kapları genellikle kaba hamurdan yapıl
mış, çift kulplu güveç formundadır. Ana kaya boşlukları
na, konulan bu kapların etrafı küçük moloz taşlarla 
desteklenmiştir. Bazılarının üzerinde kapakları parçalar 
halinde ele geçmiştir. Kurşun kapaklı, pyksis formundaki 
kremasyon kabı (M 374) oldukça ilginç bir örnektir. Kap, 
M 373 no.’lu sandık mezarın uzun kenarında bir bölüme 
yerleştirilmiştir. Önceki kazı sezonunda olduğu gibi san
dık mezarlar ve dromoslu mezarlar içerisinde de kre
masyon kapları ele geçmiştir.

III. Antik Yollar

Bu dönem doğubatı doğrultusunda iki ana antik yol 
güzergâhı ve bu yollara bağlanan tali yollar ortaya çıka
rılmıştır. Bu yollar, kaya üzerinde tekerlek izleri biçimin
de görülmektedir. Yolun bazı bölümlerinde, seramik ve 
tuğla parçaları, kırılmış taşlar ve toprakla bir dolgu yapıl
dığı tespit edilmiştir. Bu dolgunun, araba tekerleklerinin 
zamanla yolu aşındırarak derinleştirmesi nedeniyle, 
yolun kotunun yükseltilerek geçişi kolaylaştırmak için 
yapılmış olduğunu düşünmekteyiz. Özellikle, Doğu 
Alan’ın güney bölümünde, bu dolgu oldukça iyi korun
muş durumda izlenebilmektedir. Güneyde yer alan, 
25 m. uzunluğundaki yolun doğu yarısının büyük bir 
bölümü iş makinelerince tahrip edilmiş olup kuzeydeki, 
31 m. uzunluğundaki yol nispeten daha iyi korunmuştur 
(Res. 7). Yollar, parselin doğu sınırında, toprak kesiti içe
risinde yer alan günümüz yerleşimi altına doğru devam 
etmektedir. 

Batı Alan’ın kuzeyinde de bir yol güzergâhı daha tespit 
edilmiştir. Ancak bu yol diğerlerinden farklı olarak ana 
kayanın geniş bir patika şeklinde düzeltilmesiyle oluştu
rulmuştur. Kuzeybatıgüneydoğu doğrultulu yol kuzey
batıda Cebesoy Caddesi’ne doğru devam etmektedir. 
Doğu Alan’daki güneydoğu bölümü tahrip edildiğinden 
izlenememektedir. 

Yollar pek çok mezarın üzerinden geçmiş olması nede
niyle sonraki bir evrede yapılmış olmalıdır.

streets branching off from them. They are attested by 
wheel troughs on the rock. Some parts of the roads were 
filled with ceramics and brick fragments, broken stones 
and earth. It is thought that these fillings were made to 
facilitate traffic hindered by the troughs that formed by 
wheels in time. This filling can be clearly followed in a 
good state of preservation, particularly in the south of the 
east section. The east half of the south road’s 25-meter 
length was destroyed by machinery to a great extent. The 
north road, with a length of 31 m., is better preserved 
(Fig. 7). These roads extend eastward into the east profile 
under the modern settlement.

Another road was identified in the north of the west sec-
tion. This did not have wheel troughs, however, but 
rather the bedrock was levelled as a wide path. It extend-
ed into the profile under Cebesoy Caddesi on the north-
west and also southeast, where it was entirely destroyed 
in the east section of the excavation area.

The roads extend over many tombs, thus, they must have 
been built at a later date than the tombs.

IV. Lime Kilns

Two lime kilns were uncovered in the course of our 
work. At a later date, the roof of the burial chamber of 
M 270 was broken and converted to a lime kiln. Inside 

Res. 7  Doğu alanın kuzeyinde ortaya çıkarılan antik yol
Fig. 7  Ancient road uncovered in the north of east section
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IV. Kireç Kuyuları

Kazı çalışmaları sırasında 2 adet kireç kuyusu ortaya 
çıkarılmıştır. M 270 olarak numaralandırılan dromoslu 
mezarda, mezar odasının tavan kısmı kaldırılarak geç 
dönemde kireç kuyusuna dönüştürülmüştür. Odanın 
içinde mimari parçalar ve moloz taşlarla 1.70 m. derin
liğinde bir kuyu yapılmıştır. 

M 393 no.’lu mezar’da, sonradan kireç kuyusuna dönüş
türülmüştür. M 270’te olduğu gibi, mezar içerisinde 
kırılmış mermer parçaları ve moloz taşlarla basit bir 
duvar örgüsüyle yarım daire biçimli, 1.60 m. derinliğin
de bir kuyu oluşturulmuştur (Res. 8). Kireç kuyusunun 
içerisinde mermer parçaları yanı sıra çok sayıda iskelet 
parçası ve kafatasları atılmış halde tespit edilmiştir. Bu 
kemikler yak. 1 m.’lik bir tabaka halindedir. 

V. Küçük Buluntular

Doğu GarajıHalk Pazarı mevkii, antik Attaleia kenti 
nekropol alanında Mart 2008 ve Aralık 2009 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen kazılarda, mezarlara ölü hedi
yesi olarak bırakılmış çok sayıda unguentarium, megara 
kaseler, lagynoslar, alabastronlar, biberonlar, amphora
lar, testiler, az sayıda figürin, cam koku şişeleri, kaseler, 
boncuklar, kemik iğneler, kemik objeler, sikkeler ele 
geçmiştir. Buluntulardan özellikle metal olanları mezar
lar içerisine giren foseptik atığın oluşturduğu nem nede
niyle büyük oranda bozulmuştur. Antalya Müzesi labora
tuarında konservasyon ve restorasyonları yapılmaktadır.

Mezarlarda ele geçen iskeletler, Ankara Üniversitesi, 
DTCF Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. A. S. Erol baş
kanlığında bir ekip tarafından incelenmektedir. Epigrafik 
çalışmalara Akdeniz Üniversitesi, Eski Çağ Dilleri ve 
Kültürleri Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. N. Gökalp devam 
etmektedir. 

the room, a well of 1.70 m. depth from the bottom was 
built using architectural pieces and rubble stones. 

Tomb M 393 was also transformed to a lime kiln at a later 
date. As in M 270, a simple semicircular wall was built 
with broken marble pieces and rubble stones inside the 
tomb, creating a well of 1.60 m. depth (Fig. 8). It was 
noted that numerous skeletal remains and skulls in addi-
tion to marble pieces were also thrown into the lime 
well. The bones formed a layer of about 1 m. depth, 
particularly in the west half of the well.

V. Small Finds

Salvage excavations at the Doğu Garajı-Halk Pazarı 
mevkii from March 2008 to December 2009, brought to 
light numerous burial gifts including unguentaria, mega-
ran bowls, lagynoi, alabastra, milk bottles, amphorae, 
jugs, a few figurines, glass perfume bottles, bowls, 
beads, bone pins, bone objects and coins. Especially 
the metal finds have corroded badly due to the 
damp caused by wastes penetrating into the tombs. 
Conservation and restoration continue at the laboratories 
of Antalya Museum.

Skeletons uncovered are studied by a team led by Prof. 
Dr. A. S. Erol of Ankara University Department of 
Anthropology. Epigraphic studies are carried out by Asst. 
Prof. Dr. N. Gökalp of Akdeniz University Department of 
Ancient Languages and Cultures.

Res. 8  M 393 no.’lu mezarda geç dönemde yapılan kireç kuyusu
Fig. 8  Late period lime kiln in M 393
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Likya’nın, Üçağız-Kekova bölgesinde, Sıçak Yarımadası’-
nın kuzeybatı yamacında bulunan Asar Koyu’nda, 
bugünkü ismi Kuyubelen olan Aperlai kentinde yapılan 
araştırmamızın konusunu, kentin halen sualtında bulu-
nan yapıları oluşturmaktadır*. Çalışmaya ilk olarak Total 
Station yardımı ile kentin sınırları belirlenerek kent suru-
nun ve sualtındaki yapıların planının çıkarılması ve böl-
genin 1/25.000’lik sayısal haritasının üzerine işlenmesi 
ile başlanmıştır. Daha sonra sualtındaki yapıların detay 
çizimleri, lokalizasyon ve işleve yönelik çalışmalar yapı-
larak sualtında yüzeydeki küçük buluntular fotoğraflana-
rak değerlendirmeye alınmıştır (Plan 1). 

Asar Koyu’ndaki Aperlai kent surunun karada bulunan 
kısmı büyük oranda korunmuştur. Helenistik Dönem 
kent surunun içinde iki hamam yapısı, dört kilise, kırktan 
fazla sarnıç, agora yapısı ve işlevi henüz belirlenemeyen 
birçok yapı kalıntısının yanı sıra sur içinde ve sur dışında 
olmak üzere yetmiş civarında mezar bulunan nekropoli-
si görülmektedir. Ayrıca sur dışında bir hamam yapısı, 
çok sayıda dükkân ve işlik bulunmaktadır.

Bulunan yazıtlara göre kent İ.Ö. 4. yy.’ın sonlarında 
kurulmuş ve İ.S. 7. yy.’ın ortalarına kadar iskân görmüş-
tür (ayrıca kentte yapılan diğer araştırmalar için bk.: 

* Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Sualtı Arkeolojisi Bilim Dalı’nda hazırlamakta olduğum dok-
tora tezinin alan araştırması kapsamında 2009 yılında yapıl-
mıştır ve Aperlai kentinin bugün sualtında kalmış olan yapı-
larını ve limanını konu almaktadır. Sualtında kalan liman ve 
liman yapılarının araştırması Suna - İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün (AKMED) maddi des-
teği ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden 
alınan izin ile Antalya Müze Müdürlüğü tarafından görevlen-
dirilen Arkeolog M. Samur gözetiminde, üç arkeolog ve iki 
harita mühendisinden oluşan bir ekiple gerçekleştirilmiştir.

The scope of our survey covers the buildings under water 
at Aperlai. The ancient city of Aperlai (present day 
Kuyubelen) is located at Asar Koyu on the northwest 
slopes of Sıçak Peninsula in the Üçağız-Kekova region of 
ancient Lycia*. Work began by determining the outer 
boundaries of the settlement. Plans of the buildings 
under water were found by using total station devices, 
then the plans were marked in the digital regional map 
of 1:25.000. Detailed drawings of these buildings, their 
localisation and, finally their functional identification 
were attempted. Small finds were photographed from 
the surface for later evaluation (Plan 1).

The city walls of Aperlai were, to a great extent, well-
preserved on land. Within these Hellenistic walls were 
two baths, four churches, more than 40 cisterns, an 
agora and many other unidentified buildings, as well as 
a necropolis area containing about 70 tombs, both in 
and outside the walls. Also outside the walls, were more 
baths, many shops and several work-areas.

No excavation has been carried out at Aperlai but the 
inscriptions, documented to date, show it was founded 
about the end of the 4th century B.C. and was inhabited 
up to the mid-7th century A.D. (For more information 

* This research was carried out in 2009 within the frame of the 
doctoral research under preparation at Selçuk University, 
Institute of Social Sciences, Department of Underwater 
Archaeology. Surveys on the buildings of Aperlai under water 
were realized with the permission issued by the General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums, Ministry of 
Culture and Tourism and with financial support by Suna & 
İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED); the state representative was archaeologist M. 
Samur of Antalya Museum. The team comprised three 
archaeologists and two cartography engineers.

Kekova Bölgesi Liman Araştırmaları 2009:  
“Aperlai Limanı”

Harbour Surveys in Kekova Region in 2009:  
“Harbour of Aperlai”

Erdoğan ASLAN
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F. Kolb - B. Kupke, Lykien. Geschichte Lykiens im 
Altertum, 1992; R. L. Hohlfelder - R. L. Vann, “Uncovering 
the Secrets of Ancient Aperlae: A Coastal Settlement of 
Ancient Lycia”, Near Eastern Archaeology 61.1, 1998; R. 
L. Hohlfelder - R. L. Vann, “Survey of Classical Harbors 
in Turkey”, AJA 102.2, 1998; R. L. Hohlfelder - R. L. 
Vann, “A Church Beneath The Sea at Aperlae, Lycia”, 
Adalya IV, 2000; R. L. Hohlfelder - R. L. Vann, “Cabotage 
at Aperlae in Ancient Lycia”, IJNA 29.1, 2000; B. 
Leadbetter - R. L. Vann - J. Hobbs, “Survey of Aperlae in 
Lycia: The 2001 Season”, AST 20.2, 2002; B. Leadbetter, 
“Diocletian and the purple mile of Aperlae”, EA 36, 
2003; R. L. Vann v.d., “Survey of Classical Harbors in 
Turkey”, AJA 101.2, 1997; R. L. Vann - R. L. Hohlfelder, 
“The East Baths at Aperlae”, Adalya IV, 2000).

Deniz kenarında yamaca kurulmuş olan kent İ.S. 141 ve 
İ.S. 5 Ağustos 240 yılında iki büyük deprem (E. Guidoboni 
v.d., Catalogue of ancient earthquakes in the Medi-
terranean area up to the 10th century, 1994) ile tahrip 
olmuş, kıyı yapıları kısmen ya da tamamen sualtında 
kalmıştır. Kentin güneyinde kalan mendirek, liman yapı-
ları, kente ait birçok yapı ve kent surlarının bir bölümü 
de söz konusu depremler sonucu sualtında kalmıştır. 
Kent surunun sualtında bulunan bölümünün iç kısmında 
yine sualtında birçok yapı temel seviyesine kadar görü-
lebilmekte ancak karaya yakın kısımlarda bulunan yapı-
lar yamaçtan yuvarlanan yapı malzemeleri ve mevcut 
yapılara ait üst yapı elemanlarının yoğun dolgu oluştur-
ması nedeniyle tam olarak görülememektedir. Yamaca 
kurulmuş olan kentin deniz kenarında bulunan güney 
bölümü, doğu-batı yönünde yaklaşık 250 m., kuzey-

about research on the Aperlae, please see F. Kolb – B. 
Kupke, Lykien. Geschichte Lykiens im Altertum, 1992; R. 
L. Hohlfelder – R. L. Vann, “Uncovering the Secrets of 
Ancient Aperlae: A Coastal Settlement of Ancient Lycia”, 
Near Eastern Archaeology 61.1, 1998; R. L. Hohlfelder 
– R. L. Vann, “Survey of Classical Harbors in Turkey”, AJA 
102.2, 1998; R. L. Hohlfelder – R. L. Vann, “A Church 
Beneath the Sea at Aperlae, Lycia”, Adalya IV, 2000; R. L. 
Hohlfelder – R. L. Vann, “Cabotage at Aperlae in Ancient 
Lycia”, IJNA 29.1, 2000; B. Leadbetter – R. L. Vann – 
J. Hobbs, “Survey of Aperlae in Lycia: The 2001 Season”, 
AST 20.2, 2002; B. Leadbetter, “Diocletian and the 
Purple Mile of Aperlae”, EA 36, 2003; R. L. Vann et al., 
“Survey of Classical Harbors in Turkey”, AJA 101.2, 
1997; R. L. Vann – R. L. Hohlfelder, “The East Baths at 
Aperlae”, Adalya IV, 2000).

The city, founded on a slope by the coast, was destroyed 
by two severe earthquakes in A.D. 141 and August 5th 

240 (E. Guidoboni et al., Catalogue of Ancient 
Earthquakes in the Mediterranean Area up to the 10th 
century, 1994) and all or part of the buildings on the 
coastline subsided under the sea. As a result of this sub-
sidence, the south part of the settlement, the harbour 
facilities, many urban buildings and part of the city walls 
were sank under water. Inside the city walls, and under 
water, are foundations belonging to many buildings. 
Those close to the land, however, are buried under a 
thick layer of debris that has fallen from buildings up the 
hill. Much is not clearly discernible for this reason. An 
area of about 15.000 sq. m. (measuring about 250 m. 
long in the east-west direction and about 60 m. long in 
the north-south direction) in the southern part of the city 
that was next to the sea, is submerged water. Some of 
these submerged buildings are preserved only with their 
foundation remaining, while some buildings are entirely 
scattered (Fig. 1). Others have walls preserved to a 
height of 1 m. at places. 

The city’s terrain extends along a slope in the north-south 
direction, while the northernmost point is about 70 m. 
above the current sea level, after which it seems to 
descend southward. The same also can be said for that 
section of the city under water and for about 700 m. of 
the encircling city walls. The walls extend under water 
and enclose the settlement on the south. Buildings under 
water close to the shoreline are in a shallow area, but 
further out, the depth increases. Past the south end of the 
settlement, there is a steep fall to an 8 m. depth. In this 
part, the city is observed to have a hippodamic plan 
layout with terraces extending in the east-west direction. 
The buildings under water were explored from west 
toward east. Those buildings whose plans were drawn 

Plan 1  Kent planı
Plan 1  City plan
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güney yönünde ise yaklaşık 60 m. olan toplam 
15.000 m2’lik bir alan günümüzde sualtında bulunmak-
tadır. Sualtında bulunan yapıların bazıları temel seviye-
sinde bazıları ise yer yer 1 m.’ye varan seviyedeki duvar-
ları ile korunmuş, bazı yapılar ise bütünlüğünü koruya-
mamış ve yapılara ait bloklar dağınık bir halde bulun-
maktadır (Res. 1). 

Kuzey-güney yönünde bir eğime sahip olan kentin en 
kuzey noktası deniz seviyesinden yaklaşık 70 m. yüksek-
liktedir ve güney yönünde denize doğru bir eğim söz 
konusudur. Bu durum kentin sualtında kalmış olan bölü-
mü içinde geçerlidir ve halen karada bulunan bölümünü 
sınırlayan yaklaşık 700 m. uzunluğundaki sur duvarının 
sualtındaki devamı kentin güney sınırını belirlemektedir. 
Bugünkü kıyı şeridine yakın olan sualtındaki yapılar 
daha sığ bir derinlikte, kıyı şeridinden uzaklaşıldıkça 
yapıların bulunduğu alanların tamamı daha derinleş-
mekte ve kentin güneyindeki en son duvardan sonra ise 
sert bir düşüşle derinlik 8 m.’ye ulaşmaktadır. Kentin bu 
bölümünün planına göre genel anlamda doğu-batı 
yönünde teraslama yapılmış hippodamos planlı bir yapı 
gözlemlenmektedir. Sualtındaki yapıların tanımlaması 
batıdan doğuya doğru ele alınmış, ancak planı çıkarılan 
birçok yapının olasılıkla sonraki kullanımından ya da 
sualtında kaldıktan sonraki tahribatından kaynaklanan 
durumundan dolayı, işlevi ve kullanım amaçları kazı 

could not be interpreted for their use and functions 
according to the data collected. No excavations have 
been carried out at this time and the condition of the 
buildings, after long-term submergence, or their uses 
before submersion, do not allow proper identification. 
Buildings that seem to form a unity were given alpha-
betical tags and wall numbers; the first initial of the city 
was also added in order to prevent any future confusion 
(Plan 2).

The sunken part of the city was studied in two parts as 
west and east. The west part contains 11 rooms called 
AA, BA, CA, DA, EA, FA, GA, HA, IA, JA and KA; the 
mole LA; and five main walls 1A, 2A,12A, 13A and 14A 
(Fig. 1 Plan 2).

Mole LA is 20 m. long and 10 m. wide and was built 
with polygonal blocks reaching to a height of 4 m. in 
some places (Plan 2). Today only one block is above the 
sea’s surface, with the rest at a depth of about 4 m. The 
submergence of the mole reaches a depth of 10 m. at the 
sea bottom, with blocks from its upper structure being 
scattered due to earthquake damage. Five rectangular 
and adjoining rooms, namely BA, CA, DA, EA measuring 
in total 10x7 m. and FA measuring 3.5x7.5 m. are locat-
ed to the south and are parallel to walls 13A and 12A, in 
the area closest to the shoreline (Figs. 2-3 Plan 2). They 

Res. 1   
Sualtında kalan 
yapılar genel 
görünüş
Fig. 1 
General view of 
the buildings under 
water

Plan 2   
Kıyı şeridi ve 
sualtında kalan 
yapılar
Plan 2 
Coastline of  
Aperlai and the 
buildings under 
water
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yapılamadığından tam olarak saptanamamış, salt eldeki 
verilerle işleve yönelik yorumlama yoluna gidilmiştir. 
Sualtında tespit edilen kalıntılardan bir bütünlük arz 
eden yapılar harflendirilerek, duvarlar ise numaralandı-
rılmış, ayrıca verilen numara ve harflere ek olarak ileride 
yapılacak karşılaştırmalar ve tanımlarla karıştırılmaması 
için kent isminin baş harfi de her yapı ve duvar ismine 
eklenmiştir (Plan 2). 

Kentin sualtında kalan bölümü yapı yoğunluğuna göre 
batı ve doğu yapı grubu olarak iki bölüm halinde ele 
alınmıştır. Batı yapı grubunda AA, BA, CA, DA, EA, FA, 
GA, HA, IA, JA, KA, yapısı adı verilen onbir mekân, LA 
yapısı adı verilen dalgakıran ve 1A, 2A,12A, 13A, 14A 
no.’lu duvar olarak adlandırılan beş ana duvar yapısı 
bulunmaktadır (Res. 1 Plan 2). LA yapısı olarak adlandı-
rılan 20 m. uzunluğunda ve 10 m. genişliğinde dalga 
kıran yer yer 4 m.’yi bulan ve moloz benzeri poligonal 
bloklardan inşa edilmiştir (Plan 2). Günümüzde sadece 
bir bloğu su yüzeyi seviyesindedir ve diğer bölümleri 
yaklaşık 4 m. derinliktedir. Dalgakıranın deniz zeminin-
deki derinliği yaklaşık 10 m.’dir ve deprem nedeniyle 
dalgakıranın üst yapısına ait bloklar çevreye dağılmış 
durumdadır. Kıyı şeridine en yakın bölgede 64 m. uzun-
luğunda 1 m. eninde birbirine paralel uzanan 13A ve 
12A no.’lu duvar yapılarının güneyinde ve bu duvara 
paralel, birbirine bitişik yaklaşık ölçüleri 10x7 m. olan 
BA, CA, DA, EA, ve 3.5x7.5 m. ölçülerinde FA yapısı 
olarak adlandırdığımız dikdörtgen beş oda bulunmakta-
dır (Res. 2-3 Plan 2). Bu mekanların korunmuş olan 
seviyedeki duvarlarının ve zeminlerinin su geçirmeye-
cek biçimde iyi izole edilmiştir ve hiç birinde herhangi 
bir giriş açıklığı bulunmamaktadır. Bu alana paralel ve 
bu alanın yaklaşık 3.5 m. güneyinde yine birbirine bitişik 
halde inşa edilmiş GA, HA, IA, JA ve KA olarak adlandır-
dığımız beş oda bulunmaktadır (Plan 2). Bu alandaki 

are 64 m. long and 1 m. wide. These rooms do not have 
doorways and the extant walls and floors seem to have 
been paved with a water resistant plaster. About 3.5 m. 
south of this group is another group of five adjoining 
rooms named as GA, HA, IA, JA and KA (Plan 2). The 
buildings in this area are more damaged than the others, 
and only the foundations can barely be discerned. 
Therefore, visible walls were measured and mapped but 
no data could be obtained regarding the upper parts of 
the walls and flooring.

To the east of this area, between the east and west build-
ing groups, is an area measuring 20 m. wide in the east-
west direction and 35 m. southwards from the shoreline. 
There are no buildings here except the MA, possibly a 
sewage construction, and NA, a possible cistern. The MA 
sewage construction extends for 14 m. in the northeast-
southwest direction and comprises a canal of 0.5 m. 
width covered with slabs of about 0.4x1.0 m., descend-
ing southwards. It extends towards the building called TA 
on the shoreline.

Building TA comprises four rooms measuring 23x12 m. 
in the north-south direction. The rooms, on each end, 
terminated in an apse on their north walls and had a 
vaulted superstructure. Although the south wall and 
superstructure of the building have collapsed, the other 
walls retain their heights up to the vault level. The 
sewage construction, MA, extends towards this building 
and, although no trace of a hypocaust system is visible, 
it is likely this building was a small bath requiring such a 
sewage canal. In the east part of this area, is the round 
Building NA, measuring 3.2 m. exterior-exterior and 
2.8 m. interior-interior, 2.5 m. deep and built with two 
courses of rubble stones. With only its foundation 
remaining, this building can be considered a cistern 

Res. 2  CA yapısı
Fig. 2  Building CA

Res. 3  FA yapısı
Fig. 3  Building FA
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yapıların uğradığı tahribat diğer yapılara göre daha 
fazladır ve sadece duvar temelleri belli belirsiz seçilebil-
mektedir. Bu nedenle görülebilen duvarlar ölçülerek 
plana geçirilmiş ancak yapıların üst yapısına ve zemin 
döşemesine ilişkin bir veri elde edilememiştir. 

Bu alanın doğusunda, batı yapı grubu ve doğu yapı 
grubu arasında kalan bölümde, doğu-batı yönünde 20 
m. eninde ve kıyı şeridinden güney yönüne doğru 35 m. 
uzunluğunda neredeyse hiç yapı bulunmayan bir alan 
bulunmamaktadır. Bu alanda sadece MA yapısı olarak 
adlandırdığımız kanalizasyon yapısı ve NA yapısı olarak 
adlandırdığımız ve sarnıç olduğunu düşündüğümüz yapı 
bulunmaktadır. MA yapısı kuzeydoğu-güneybatı yönün-
de uzanmaktadır ve görülebilen toplam uzunluğu 
14 m.’dir. Bu yapı 0.50 m. eninde bir kanalın üzerine 
kanal boyunca yaklaşık 0.40x1.00 m. ölçülerinde kapak 
taşlarının kapatılması ile oluşturulmuş güneye doğru 
eğimli bir kanalizasyon yapısıdır. MA yapısının doğrultu-
suna bakıldığında kıyı şeridinde ve karada bulunan 
yapıya doğru uzanan TA yapısı bulunur.

TA yapısı 23x12 m. ölçülerinde kuzey-güney doğrultu-
sunda dört odalı olup ve her iki uçtaki odasının kuzey 
bölümleri apsislidir ve üst yapısının tonozlu bir çatı örtü-
süne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yapının güney duvarı 
ve üst yapısı tamamen yıkılmış olmasına karşın diğer 
duvarları tonoz seviyesine kadar korunmuştur. MA yapı-
sı olarak adlandırılan kanalizasyonun doğrultusunun bu 
yapıya uzanması bu kanalizasyonun bu yapıya ait oldu-
ğunu ve bu yapının da her ne kadar hypokaust sistemi 
görülemese de böylesine bir kanalizasyona ihtiyaç duya-
bilecek nitelikte küçük bir hamam yapısı olabileceğini 
düşündürmektedir. Bu alanın doğu bölümünde doğu 
yapı grubuna yakın bir alanda NA yapısı olarak adlandı-
rılan iki sıra halinde moloz taşlarla oluşturulmuş dıştan 

based on analogy with similar buildings in the city and 
the region (Plan 2).

In the east section of the submerged part of the city, 
there are five rooms designated OA, PA, RA and SA as 
well as nine walls designated as 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 
9A, 10A and 11A (Fig. 1 Plan 2). In the southwest corner 
of this area are two walls, namely 3A and 4A, joining 
with each other at right angles and forming an arc. Wall 
4A, extending for 8 m. eastward, makes stepped right 
angle turns northward. The first one is 1.5 m. deep and 
11.5 m. wide, the second one 1.5 m. deep and 10 m. 
wide. The wall then continues for another 41 m., reach-
ing an overall total length of 75 m. Built with cut stone 
blocks, wall 4A is 1.5 m. thick and varies below the sur-
face from 3 m. to 5 m. high. However, further east, the 
depth goes to 1.5 m. and the wall’s height to 0.70 m. 
Where this wall makes a recess of 1.5 m. wide and 11.5 
m. long, and directly in front of its west end, are two 
blocks measuring 6 m. deep, 0.75 m. wide and 3 m. 
long. It is likely these blocks fell from the west corner of 
this recess and, taking into account their being replaced 
into their original position, the length of the first recess 
would measure 11.5 m. long and would become equal 
to the length of the second recess (10 m.). One of these 
large blocks, measuring 0.75 m. wide and 3 m. long, 
probably fell from wall 4A. Nearby the wall has a hole of 
0.20 m. diameter at one end and likely was one of the 
mooring blocks where boats and ships secured. Both 
recesses of 1.5 m. width and 10 m. length on the wall 4A 
appear to be quay mooring areas (Plan 2).

Building SA comprises a rectangular room, measuring 
3x2 m. on the interior and an apsidal room of 3x7 m. The 
apse on the east has a diameter of 2.2 m. on the interior 
and a wall thickness of 0.6 m. The floor of the apsidal hall 

Plan 3  PA yapısı 
Plan 3  Building PA

Res. 4  PA yapısı
Fig. 4  Building PA
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dışa 3.2 m. içten içe 2.8 m. ölçülerinde ve 2.5 m. derin-
likte yuvarlak bir yapı bulunmaktadır. Duvarı temel sevi-
yesinde bulunan bu yapının bölgede ve kentte bulunan 
daha iyi korunmuş benzerlerinden sarnıç yapısı olduğu 
söylenebilir (Plan 2). 

Kentin iki gruba ayırdığımız bölümlerin ikincisi olan 
doğu yapı grubunda ise OA, PA, RA, SA yapısı adı veri-
len beş mekân ve 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A 
duvarı olarak adlandırılan dokuz duvar yapısı bulun-
maktadır (Res. 1 Plan 2). Bu alanın güney batı köşesinde 
yay biçiminde bir kavisle birleşen ancak birbirine dik açı 
yapan 3A ve 4A no.’lu duvar yapıları bulunmaktadır. 
Doğu yönüne uzanan 4A no.’lu duvar yapısı 8 m. doğu 
yönüne devam ettikten sonra doksan derecelik açılarla 
kuzey yönünde 1.5 m. derinliğinde 11.5 m. eninde ve 
1.5 m. derinliğinde 10 m. eninde kademeli olarak iki 
girinti yaptıktan sonra buradan 41 m. doğu yönüne 
devam eder ve toplam uzunluğu 75 m.’dir. Kesme taş 
bloklarla oluşturulan 4A no.’lu duvar 1.5 m. kalınlığın-
dadır ve duvarın üst kotu 3 m. alt kotu 5 m. derinlikte 
bulunmaktadır. Ancak doğu yönüne devam edildikçe 
derinlik 1.5 m. ye kadar inmekte ve duvar yüksekliği 
0.70 m.’ye kadar düşmektedir. Bu duvarın 1.5 m. eninde 
11.5 m. uzunluğunda girinti yaptığı bölümün batı ucu-
nun hemen önünde 6 m. derinlikte 0.75 m. eninde 3 m. 
uzunluğunda iki blok bulunmaktadır. Bu bloklar olasılık-
la bu girintinin batı köşesinden düşmüştür ve bu bloklar 
bu girintideki yerlerine konulduğunda bu ilk girintinin 
11.5 m. olan uzunluğu, 10 m. uzunluğunda olan ikinci 
girintinin uzunluğu ile eşitlenmektedir. Bu alanda bulu-
nan ve muhtemelen kuzeyindeki 4A duvarından düşen, 
0.75 m. eninde 3 m. uzunluğundaki bloklardan birinin 
güney ucunda 0.20 m. çapında bir delik bulunması, bu 
bloğun, limana yanaşan gemilerin iplerini bağladığı 
palamar bloğu olduğuna ve 4A duvarında bulunan 1.5 
m. eninde 10 m. uzunluğundaki bu iki alanında gemi 
yanaşma yeri olduğuna işaret etmektedir (Plan 2). 

SA yapısı adı verilen yapı içten içe 3x2 m.’lik dikdörtgen 
ve 3x7 m.’lik apsisli iki mekândan oluşmaktadır. Yapının 
doğu bölümünde yer alan apsisin iç çapı 2.2 m. ve duvar 
kalınlığı 0.6 m.‘dir. Apsisli mekanın zemini 0.5 0.4 m. 
ölçülerinde zemin kaplama taşları döşenerek düz bir 
zemin oluşturulmuştur. Mekânın doğuya bakan apsisi 
olması ve bir ön girişinin olması yapının bir şapel olarak 
kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir (Res. 1 
Plan 2). RA yapısı içten içe 1.5x1.2 m. ölçülerinde kare-
ye yakın bir formda, 3 m. sualtında ve temel seviyesinde 
korunmuş ve sızdırmaz bir yapıda harç ile sıvalı olduğu 
anlaşılmaktadır. Yapının boyutu, sızdırmaz sıvalı oluşu, 
derinliği ve gemi yanaşma yeri olarak düşünülen girinti-
nin arkasında olması buranın gemilere su sağlayan bir 

is paved with paving stones of 0.5x0.4 m. An apse facing 
east with a vestibule, suggest this building was possibly 
a small church (Fig. 1 Plan 2). Building RA is almost 
square measuring 1.5x1.2 m. on the interior and lies 3 m. 
under water. Only its foundations have survived and it 
had been covered with a water-proof plaster. Its dimen-
sions, water-proof plaster and its location right behind 
the mooring area, suggest it might have been a cistern, 
providing water to the ships.

Building PA is a rectangular building, measuring 6.2x8.2 
m. in the east-west direction. Built with cut stone blocks 
it measures 5x7 m. on the interior, with a wall thickness 
of 1.2 m. (Fig. 4 Plans 2-3). It lies 1.5 m. below the sur-
face of the water and its floor was paved with creek 
stones of 0.1 m. diameter, and then covered with terra-
cotta paving of 0.3x0.3 m. It walls are preserved in two 
courses on the exterior with a single course on the inte-
rior also faced with terracotta paving. On the interior 
sides of the north and south walls are four pilasters in 
total, measuring 0.6x0.5 m. each.

Building OA is located 2.5 m. north of, and parallel to, 
Building PA. Extending in the east-west direction this 
building comprises two rooms, measuring 11x20 m. in 
total. The 11-meter long west wall is also the north end 
of wall 7A. The east wall is 1.1 m. thick while all the other 
walls of Building OA are 0.8 m. thick. Its east wall seems 
to be the extension of wall 8A, starting from its northeast 
corner and extending southward to the shoreline (Plan 
2). The north part of Building OA lies just 0.5 m. beneath 
the water’s surface, as compared to its south end, which 
is 1 m. below the surface. The western part the building 
measures 9.5x9 m. on the interior and the east part 
measures 9.5x8 m. on the interior. In the middle of the 

Res. 5  Kandil
Fig. 5  Lamp



187

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

sarnıç olabileceğini düşündürmektedir. PA yapısı dıştan 
dışa 6.2x8.2 m. ölçülerinde doğu-batı yönünde uzanan 
dikdörtgen bir yapıdadır. Kesme taş bloklarla oluşturulan 
yapının içten içe ölçüsü ise 5x7 m. ve duvar kalınlığı da 
1.2 m.’dir (Res. 4 Plan 2-3 ). 1.5 m. derinlikte bulunan 
yapının zemini yaklaşık 0.1 m. çapında yuvarlak nehir 
taşları döşendikten sonra üzerine 0.3x0.3 m. ölçülerinde 
pişmiş toprak levhalarla kaplanmıştır. Yapının dışta iki 
sıra içte bir sıra korunmuş olan duvarlarının iç kısımları 
da aynı ölçü ve nitelikteki pişmiş toprak levhalarla kap-
lanmıştır. Ayrıca yapının kuzey ve güney duvarlarının iç 
kısmında iki adet kuzey duvarında iki adet ise güney 
duvarında olmak üzere 0.6x0.5 m. ölçülerinde dört adet 
plaster bulunmaktadır. PA yapısının 2.5 m. kuzeyinde ve 
PA yapısına paralel bir konumda OA yapısı bulunmakta-
dır. OA yapısı doğu-batı yönünde uzanır ve toplam 
11x20 m. ölçülerinde iki odadan oluşmaktadır. Yapının 
11 m.’lik batı duvarı aynı zamanda 7A no.’lu duvarın 
kuzey ucunu oluşturmaktadır. Diğer duvarlarının kalınlı-
ğı 0.8 m. olan OA yapısının doğu duvarı 1.1 m. kalınlı-
ğındadır ve yapının kuzeydoğu köşesinden başlayan ve 
kuzey-güney yönünde kıyı şeridine kadar 7 m. uzanan 
8A no.’lu duvarında devamı niteliğindedir (Plan 2). OA 
yapısının kuzey bölümü 0.5 m., güney bölümü ise 1 m. 
derinliktedir. Yapının batı kısmını oluşturan ilk bölümü 
içten içe 9.5x8 m. ölçülerinde, doğu kısmını oluşturan 
ikinci bölümü ise 9.5x9 m. ölçülerindedir. Yapının 
1.1 m. genişliğindeki doğu duvarının orta bölümünde, 
uzunlukları 2 m. olan karşılıklı iki çeyrek daire biçimin-
deki duvarın ortasında yarıçapı 0.6 m. olan bir apsis 
bulunmaktadır. Bu apsisli bölümün içinde kalan alanda 
ise, harç ve düzgün yassı bloklar ile küçük bir havuz 
oluşturulmuştur. OA yapısı muhtemelen bir kilise yapısı 
olmakla beraber, duvarlarının kalınlığının ve duvar 
dokusunun her duvarda aynı olmamasının yanında 3A, 
7A ve 8A duvarları ile ortak bölümlerinin olması, daha 
önceki dönemde farklı amaçlarla kullanılan duvar ve 
yapıların daha geç bir dönemde kilise yapısına dönüştü-
rülmüş olabileceğini düşündürmektedir. 

Kentin sualtında kalan güney bölümünde deprem nede-
niyle çöken duvar blokları ve moloz nedeniyle yüzeyde 
gözlenebilen form ve nitelik verebilecek küçük buluntu 
bulunmamaktadır. Ancak kentin batı bölümünde bulu-
nan 1A no.’lu duvar yapısının dışında kalan alanda nis-
peten daha az moloz ve blok bulunması ve 1A no.’lu 
duvarının açıklarının kumluk olması nedeniyle bu alan-
da form verebilecek az sayıda küçük buluntu gözlenebil-
mektedir. Tamamı 1A no.’lu duvarın batısında ve yakla-
şık 6 ila 8 m. arasında değişen derinlikte yer alan küçük 
buluntular arasında üst bölümü kırık durumda cam 
kadeh kaidesi, pişmiş toprak disk biçimli plaka ve üze-
rinde bulunan bir kulptan oluşan kapak, pişmiş toprak 

east wall, which has a thickness of 1.1 m., is an apse with 
a radius of 0.6 m. in the middle of the wall shaped like 
two quarter-circles facing each other with a length of 2 
m. Within this apsidal area is a small pool built with mor-
tar and smooth slabs. Building OA was possibly a 
church, but its wall thicknesses are not the same for the 
entire building and it also shares parts of the walls 3A, 7A 
and 8A. These suggest the extant building and walls were 
from former periods, and may have been integrated into 
a church.

In the south part of the submerged area there were no 
small finds visible from the surface due to rubble and 
wall blocks that had collapsed in the earthquake. 
Additionally, in the area outside the western part of wall 
1A, there are fewer pieces of rubble and blocks and even 
sandy areas further away, but still only very few small 
finds of interest were seen here. Among the small finds 
found west of the wall 1A at a depth of 6 to 8 m. were a 
glass goblet base, a terracotta plaque shaped like a disc, 
a lid with a lug on its top, and a terracotta lamp (Fig. 5.) 
Numerous terracotta handles and body fragments scat-
tered around (Fig. 6), ballast stones from ships and 
roof tiles.

Consequently, based on heaps of murex trunculus shells 
found in the west part of the city suggest that the sunken 
buildings in the west were buildings related to the pro-
duction of purple dye from murex trunculus. These 
murex shells form a 0.5-meter thick layer covering an 
area of 1,500 sq. m. According to Pliny the Elder (NH 
XXXVII 125-142), the dye was produced by boiling these 
shelled animals with salted water in lead cauldrons. 
Therefore, these buildings possibly were not actual work-
shops, extracting the dye, but were storehouses for 

Res. 6  Amphora
Fig. 6  Amphora
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bir kandil (Res. 5), dağınık durumda birçok pişmiş toprak 
kulp ve gövde parçası (Res. 6), gemilerde kullanıldığı 
bilinen safra taşları, çatı kiremitleri yer almaktadır. 

Sonuç olarak özellikle sualtındaki yapı grubunun batı 
bölümünü oluşturan kalıntıların, kentin batısında bir 
yığın halinde bulunan Murex Trunculus kabukları dikka-
te alındığında mor boya üretimine ilişkin yapılar olabile-
ceği söylenebilmektedir. Mureks kabukları yaklaşık 0.50 
m. derinliğinde 1500 m2’lik bir alana dağılmış halde 
bulunmaktadır. Plinius’un anlatımına göre (Plin. NH 
XXXVII 125-142) boya üretimi bu kabuklu hayvanların 
tuzlu su ile birlikte kurşun kazanlarda kaynatılması ile 
sağlanıyordu. Bu nedenle bu yapıların üretim atölyeleri 
değil canlı murekslerin biriktirildiği depolar ya da ticari 
değeri olan garum ve şarap gibi diğer üretim mallarının-
da saklandığı depolar olduğu düşünülebilir. 

Helenistik Dönem kent surunun liman mendireği ile 
birleşen sualtındaki devamından limanın Helenistik 
Dönem’den itibaren kullanılmaya başlandığını ve sual-
tında yüzeyde karşılaşılan az sayıdaki küçük buluntular-
da kentin limanının Bizans Dönemi’nin ortalarına kadar 
kullanıldığına işaret etmektedir.

storing live murexes and/or other merchandise of high 
values such as garum and wine.

That the Hellenistic city walls join the harbour mole 
under the water, clearly shows the harbour came into 
use as of the Hellenistic period and the small number of 
small finds seen from the surface would suggest the 
harbour was in use until the middle of the Byzantine 
period.
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Oinoanda’nın Esplanade adı verilen Hellenistik agorasın-
daki binaların belgelenmesi 2009 yılı (15 Temmuz - 15 
Ağustos) çalışmalarının ana odağı olmuştur*. Sitteki 
çeşitli ve önemli yazıtların arasında, kamu alanında 
konum ve işlev açısından bir bağlantı bulmak bu araştır-
ma projesinin en can alıcı hedefi idi. Bunun yanı sıra 
Oinoandalı Diogenes’in yazıt fragmanlarının üç boyutlu 
belgeleme çalışmaları başarılı şekilde devam etti. Bu 
eşsiz felsefi yazıtın nerdeyse tüm ören yerine dağılmış 
haldeki fragmanlarının haritalanması süreci tamamlandı. 
Sonuçta, kentin karmaşık topografyasına dağılmış 
Diogenes yazıtının hemen hemen tüm parçaları artık 
GPS koordinatları ile hassas şekilde haritalanabilmiştir. 

* Oinoanda’da araştırma iznini veren T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na ve bakanlık temsilcisi Z. Akdoğan’a teşvikleri, 
destek ve yardımları için teşekkür ederiz. Bu sezon çalışma-
ları başta DAI tarafından, Thyssen Vakfı’nın ve Kuzey Ren-
Vestfalya Bilimler Akademisi Dostları ve Mesenleri 
Derneği’nin katkıları ile finanse edilmiştir. 

 2009 yılı ekibinin üyeleri, Diogenes fragmanları üzerinde 
çalışan M. F. Smith (Oinoanda ve Diogenes yazıtı üzerine 
bilgi ve deneyimi projenin yine temel parçasıdır) ve J. Ham-
merstaedt (Köln Üniversitesi); Diogenes fragmanlarının GPS 
belgelenmesinde Smith ve Hammerstaedt’e yardımcı olan M. 
Obryk, I. Y. Song, O. Thiessen, A. Rasselnberg (hepsi Köln 
Üniversitesi) ve K. Berner (Karlsruhe Teknik ve İktisat Yüksek 
Okulu); Esplanade ve çevresindeki yapıların ayrıntılı yapısal 
kayıtlarını yapan E. Laufer (Köln Üniversitesi), D. Roos (Karl-
sruhe Üniversitesi), N. Koch (Karlsruhe Üniversitesi), O. Ayaz 
(Akdeniz Üniversitesi), A. Zeitler (FH Regensburg), U. Herr-
mann (TU Wien); Diogenes fragmanlarının üç boyutlu tara-
malarını gerçekleştiren K. Berner, B. Fischer ve M. Güldenp-
fennig (Karlsruhe Teknik ve İktisat Yüksek Okulu); Esplanade 
ve Hellenistik kent surunun jeofizik incelemesini yapan C. 
Klein, K. Dünnbier, M. Proksch (Kiel Üniversitesi); Bizans 
kilisesi, hamam kompleksi ve Esplanade’nin güneybatısında-
ki kaya formasyonunun yüzey taramasını gerçekleştiren E. 
İlter ve V. İnan (Ankara); sitin incelenmesine ve epigrafya 
araştırmalarına katkıda bulunan N. Milner (BIAA), V. Köse 
(Hacettepe Üniversitesi) ve G. Staab (Köln Üniversitesi); ve 
su temin sistemi ve sukemerini inceleyen K. Berner (Karlsru-
he Teknik ve İktisat Yüksek Okulu) ve M. Bachmann idi.

The documenting of building structures at the Hellenistic 
agora of Oinoanda –the so called Esplanade– was the 
main focus of the campaign in 2009 (15 July - 15 Aug.)*. 
It is a crucial aim of this research project to find a con-
nection between the various important inscriptions of 
the site and their position and function in public space. 
In addition to this, the three-dimensional documentation 
of fragments of the inscription of Diogenes of Oinoanda 

* We thank the Ministry of Culture and Tourism of the Republic 
of Turkey fort the generous permission for our work at 
Oinoanda, and we thank also Z. Akdoğan, 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.

 The members of the 2009 team were: M. F. Smith (whose 
experience and knowledge of Oinoanda and Diogenes’ 
inscription was once more an essential part of the project) 
and J. Hammerstaedt (Cologne University) working on the 
epigraphy of the Diogenes fragments; M. Obryk, I. Y. Song, 
O. Thiessen, A. Rasselnberg (all from Universität zu Köln) 
and K. Berner (Hochschule für Technik und Wirtschaft Karl-
sruhe) joining Smith and Hammerstaedt in the GPS plotting 
of Diogenes fragments; E. Laufer (Universität zu Köln), 
D. Roos (Universität Karlsruhe), N. Koch (Universität Karl-
sruhe), O. Ayaz (Akdeniz Üniversitesi Antalya), A. Zeitler 
(FH Regensburg), U. Herrmann (TU Wien) undertaking the 
detailed structural record of the Esplanade and its surround-
ing buildings; K. Berner, B. Fischer und M. Güldenpfennig 
(all from Hochschule für Technik und Wirtschaft Karlsruhe) 
carrying out the 3D-scanning of Diogenes fragments; 
C. Klein, K. Dünnbier, M. Proksch (all from Kiel University) 
working on the geophysical prospection of the Esplanade 
and the Hellenistic town wall; E. İlter and V. İnan (Ankara) 
undertaking the terrestrial scanning of the Byzantine church, 
the bath complex and the rock formation southwest of the 
Esplanade; N. Milner (BIAA), V. Köse (Hacettepe Üniversi-
tesi Ankara) and G. Staab (Universität zu Köln) contributing 
to the exploration of the site and the epigraphical survey; and 
K. Berner (Hochschule für Technik und Wirtschaft Karlsruhe) 
and M. Bachmann investigating the water supply and the 
aquaeduct.

Oinoanda Arazi Çalışmaları 2009

Fieldwork at Oinoanda in 2009
Martin BACHMANN
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Epigrafya araştırmaları programı aynı zamanda felsefi 
olmayan Oinoanda yazıtlarının incelenmesini de kapsı-
yordu. Her iki alanda da, kentin özellikle epigrafik 
potansiyelini vurgulayan, dikkat çekici yeni bulgular 
elde edildi. Jeofizik araştırmalar ise bilhassa kentin geli-
şimini araştırmaya yönelik olarak sürüyor; ilgi odağı ise 
hakkında az şey bilinen Hellenistik kent idi. Ayrıca, 
Oinoanda’nın su sistemini ve de inşaat ve teknoloji tari-
hi açısından önemli İmparatorluk dönemi suyolunu bel-
geleme çalışmaları yapıldı.

Binaların Belgelenmesi

Büyük Hellenistik Esplanade’nin her bir taşının tek tek 
belgelendiği ayrıntılı yapısal kayıtlar 2009 yılında 
tamamlandı. Söz konusu alan yaklaşık 25.000 m2 olup, 
bir önceki yıl oluşturulan üç boyutlu nokta bulutu mode-
line dayanarak elle tamamlandı (Res. 1). Esplanade’nin 
boylu boyunca kuzey ve güney kenarlarındaki portikola-
rın yanı sıra kuzeybatı köşedeki Dorik pseudo-peripteros 
yapı, Dorik yapıya karşılık gelen kuzeydoğu köşedeki 
kamu yapısı, Esplanade’nin girişinin doğu noktasındaki 
küçük odalı yapı ve de Esplanade’yi kentten ayıran masif 
savunma duvarı da yapısal kayıt çalışması çerçevesinde 
incelendi. Belgeleme çalışmasına, büyük çöküntü 
enkazlı bariyer duvarı ardındaki, Antoninler hamamının 

was successfully continued. The process of plotting the 
fragments of this unique philosophical inscription, which 
lie scattered across almost the entire urban area, was 
concluded. As a result, almost all the fragments of the 
inscription of Diogenes which are to be found in the 
complex topography of the city have now been precisely 
plotted with GPS coordinates. The epigraphic research 
programme also included investigation of the non-philo-
sophical inscriptions of Oinoanda. In both fields spec-
tacular new finds came to light, once again underscoring 
the particular epigraphic potential of the site. Geophysical 
prospection is being carried out at Oinoanda with the 
specific aim of researching the development of the city. 
Interest centres on the little-known Hellenistic city. 
Furthermore, documentation work was conducted on 
the water supply system at Oinoanda and its imperial-era 
aqueduct, a remarkable edifice in terms of the history of 
construction and technology. 

Documenting of Building Structures

The detailed structural record –drawn stone by stone– of 
the vast Hellenistic Esplanade and the buildings sur-
rounding it was completed in 2009. The area in question 
measures almost 25.000 m2 and it was comprehensively 
documented by hand on the basis of the three-dimen-
sional point cloud model produced the previous year 
(Fig. 1). The structural record comprises - beside the 
North Stoa and the Southern Portico flanking the 
Esplanade in longitudinal direction – the Doric 
Pseudoperipteral building in the north-west corner and, 
the public building in the north-east corner correspond-
ing to the Doric building; the smaller-roomed building at 
the eastern point of entry to the Esplanade and finally the 
massive defensive wall blocking off the Esplanade from 
the city. Also included in the documentation was the 
adjacent area beyond the barrier wall with large areas of 
collapse debris and with the east wall of the Antonine 
baths. Close evaluation of the finished stone plan will 
allow a clearer identification of the sequence of con-
struction on the Esplanade. In order to find out more 
about the development of this remarkable central area of 
the city and its Hellenistic origins, the geophysical 
prospection which last year was conducted on a trial 
basis was extended to cover the entire area of the 
Esplanade (Fig. 2). It turned out that the Esplanade space 
itself with its architectural structures is revealed much 
more clearly in the geophysical results than the subter-
ranean remains of the surrounding architecture. All the 
same, it proved possible to document the building struc-
ture of the South Portico in areas not formerly known. 
Some of the anomalies may be attributable to the 
vestiges of earlier buildings; this would be highly signifi-

Res. 1  Esplanade’nin 2008 yılında çıkartılan nokta bulutu modeli, 
yapısal kompleksler ve de güneybatı yönündeki bitişik alanlar ise 
2009 yılında belgelendi.
Fig. 1  The point cloud model of the Esplanade from 2008 with the 
structural complexes recorded in 2009 and the point cloud models 
of the adjacent areas from 2009 in southwestern direction.
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doğu duvarına bitişik alan da dâhil edildi. Tamamlanan 
taş planının yakından incelenmesi sonucu Esplanade’nin 
inşaat evreleri daha iyi anlaşılacaktır. Bu olağanüstü kent 
merkezi alanının gelişimi ve Hellenistik kökeni hakkında 
daha fazla bilgi toplayabilmek amacıyla, önceki yıl 
deneme amaçlı gerçekleştirilen jeofizik incelemeler tüm 
Esplanade’yi kapsayacak şekilde genişletildi (Res. 2). 
Sonuçta jeofizik incelemelerde Esplanade’nin kendisinin 
tüm mimari yapılarla birlikte, çevredeki mimarinin yer 
altı mekânlarına nazaran çok daha net şekilde görülebil-
diği anlaşıldı. Üstelik güney portikonun daha önce bilin-
meyen alanlarının da yapısal belgelemesinin mümkün 
olduğunu gösterdi. Kimi anomaliler daha eski yapıların 
kalıntılarına ait olabilir; bu durum, Hellenistik 
Esplanade’nin asıl görünümünü anlamada büyük önem 
kazanacaktır. 

Esplanade’nin bir bütün olarak kente nasıl entegre oldu-
ğunu saptayabilmek için çevredeki alanlar da yerüstü 
lazer tarayıcı ile belgelenen alana dâhil edildi; yani, 
birincil olarak Vespasianus döneminden eski hamam 
kompleksinin yer aldığı, bariyer duvarın hemen batısın-
daki alan lazer ile üç boyutlu tarandı (Res. 3). Bileşke 
nokta bulutu modeli kesin doğru ve ayrıntılı yapısal kayıt 
için temel alınacaktır. Yine aynı amaçla, Esplanade’nin 
güneybatısında tepecik gibi görünen bir kaya formasyo-
nu da tarandı; kentsel topografya dâhilindeki yeri ve 
inşaat izleri antik kentte önemli bir işlevi olduğuna işaret 
ediyordu ancak tahribat derecesi nedeniyle hâlihazırda 
somut bir yorum yapmak mümkün değildir. Nihayet, 

cant for an understanding of the original appearance of 
the Hellenistic Esplanade. 

In order to clarify how the Esplanade as urban structure 
was integrated into the city as a whole, the area being 
documented by means of terrestrial laser scanner was 
widened to include peripheral areas. This meant prima-
rily the adjacent area west of the barrier wall, where the 
older bath complex from the period of Vespasian was 
also scanned three-dimensionally by laser (Fig. 3). The 
resultant point cloud model will serve as the basis for an 
exact and detailed structural record. For the same pur-
pose we scanned a rock formation resembling a hillock 
south-west of the Esplanade, whose location in the 
urban topography and whose traces of building work 
indicate that it served an important function in the 
ancient city, although the degree of destruction pre-
cludes any concrete interpretation at the present time. 
Finally the Byzantine church south-west of the Esplanade, 
for whose monumental design column drums and capi-
tals from the North Stoa were reused, was also docu-
mented by laser scanner. Here the investigation results 
allowed a first hypothetic reconstruction of the double 
semicolumned pillars being nearly 5 m., high (Fig. 4).

The Diogenes Inscription

A central task of the work on the inscription of Diogenes 
of Oinoanda was the localisation of known fragments 
not yet plotted with GPS coordinates. Last year, the over 
30 new fragments discovered in 2007 (M. F. Smith – 
J. Hammerstaedt, “The Inscription of Diogenes of 
Oinoanda. New Investigations and Discoveries (NF  
137-141)”, Epigraphica Anatolica 40, 2007) and 2008 
(M. F. Smith – J. Hammerstaedt, “Diogenes of Oinoanda: 

Res. 2  Esplanade’nin 2009 yılında elde edilen jeofizik sonuçların 
da işlendiği nokta bulutu modeli
Fig. 2  The point cloud model of the Esplanade with the 
geophysical results of 2009 superimposed

Res. 3  Vespasianus döneminden hamam kompleksinin nokta 
bulutu modeli
Fig. 3  Point Cloud model of the bath complex from the period of 
Vespasian
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kuzey stoanın sütun tambur ve başlıklarının kullanıldığı 
Esplanade’nin güneybatısındaki Bizans kilisesi de lazer 
yöntemiyle taranarak belgelendi. İnceleme sonuçlarının 
ilk değerlendirmelerine göre çift yarım-sütunlu payelerin 
yaklaşık 5 m. yüksekliğinde olduğu hesaplandı (Res. 4).

Diogenes Yazıtı

Oinoandalı Diogenes yazıtı üzerindeki ana iş, bilinen 
ancak henüz GPS koordinatları alınmamış fragmanların 
lokalizasyonu idi. Önceki yıl, 2007 ve 2008 yıllarında 
keşfedilen 30 yeni parça ve de 2007’den önce yayınlanan 
220’den fazla parçanın 130’u bulunmuş ve haritalanmıştı 
(M. F. Smith – J. Hammerstaedt, “The Inscription of 
Diogenes of Oinoanda. New Investigations and 
Discoveries (NF 137-141)”, Epigraphica Anatolica 40, 
2007); M. F. Smith – J. Hammerstaedt, “Diogenes of 
Oinoanda: The discoveries of 2008 (NF 142-167)”, 
Epigraphica Anatolica 41, 2008). Geri kalan parçaların 
yaklaşık 40 kadarı 1997 kazılarından sonra tekrar 
gömülmüştü (M. F. Smith, “Excavations at Oinoanda 
1997. The New Epicurean Texts”, AnatSt 48, 1998). 
19. yy.’da saptanan 27 parça ise 20. yy.’daki İngiliz araş-
tırmalarında tekrar lokalize edilememişti. 20. yy.’da 
İngiliz araştırmalarında saptanan diğer parçaların da 
lokalizasyonunda güçlükler yaşandı çünkü 2008 
yılındaki haritalama çalışmaları ören yerinde arazide 
yürüyerek gerçekleştirilmişti. Önceki araştırma sonuç-
larının sistematik değerlendirilmesi ve GPS kullanımı 
sayesinde İngiliz araştırmalarının 15 parçası daha 
yeniden keşfedildi. Ne var ki, arazide yürüyerek yapılan 

The discoveries of 2008 (NF 142-167)”, Epigraphica 
Anatolica 41, 2008) were plotted and in addition 130 of 
the over 220 pieces published before 2007 were located 
and plotted. Of the remaining fragments nearly 40 are 
buried or were reburied after the excavations of 1997 
(M. F. Smith, “Excavations at Oinoanda 1997. The new 
Epicurean texts”, AnatSt 48, 1998). A further 27 frag-
ments discovered in the 19th century could not be relo-
cated by the British survey of the 20th century. Yet it also 
proved difficult to relocate the other fragments observed 
during the British survey in the 20th century because the 
mapping was conducted in 2008 in the course of thor-
ough field-walking on the site. Nevertheless, 15 more 
fragments from the British survey were rediscovered 
thanks to systematic evaluation of the results of previous 
research and to the use of GPS. Remarkably, the field-

Res. 4  Kuzey stoadaki çift yarım-sütunlu payelerin hipotetik 
rekonstrüksiyonu (N. Koch)
Fig. 4  Hypothetic reconstruction of the double semicolumned 
pillars of the North Stoa (N. Koch)

Res. 5  Diogenes yazıtına ait 2009 yılında yeni keşfedilen parça 
örnekleri
Fig. 5  Examples of the 2009 new discovered pieces of the 
Diogenes inscription
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çalışma sırasında 1885 yılında Fransız ekspedisyonu 
tarafından bulunan, 1895 yılında Avusturya ekspedisyonu 
tarafından tekrar görülen ve o zamandan beri bir daha 
bulunamayan iki fragman daha saptandı (G. Cousin, 
“Inscriptions d’Oenoanda”, Bulletin de correspondance 
hellenique 16, 1892; R. Heberdey – E. Kalinka, “Die 
philosophische Inschrift von Oinoanda”, Bulletin de 
correspondance hellenique 21, 1897). Ve nihayet bir 
dizi yeni bulgu da geldi ancak bir önceki yılın başarısı 
yanında pek de dikkate değer değildir (Res. 5). Diogenes 
stoasından gelen bu 15 fragman içinde yine tamamı 
yazıtlı parçalar yer alır. Bu bloklardan birindeki metin, 
asıl metnin en uzun uyumlu kısmına uyuyor ve Diogenes 
yazıtını toplamda nerdeyse 16 kolona yayıyor. İçerik 
açısından en önemli yeni bulgu ise Diogenes’in aşkın 
üzüntüleri üzerine oldukça sıra dışı düşüncelerini içeren 
ve önceki yıl kısmen görülebilen bir maksimini tamam-
lıyor. Projemizin 2007 yılında başlamasından bu güne 
kadar ele geçen yeni fragman sayısı 50’ye ulaştı.

Diogenes yazıtı parçalarının haritalanması ile ilgili çalış-
ma tamamlanabilmesine karşın lazer tarayıcı ile üç 
boyutlu belgeleme çalışmaları henüz tamamlanma aşa-
masına çok uzaktır. Bir önceki yıl taranan 30 parçadan 
sonra bu sene de 40 parça tarandı. Yazıtın sol kesimin-
den 2009 yılında seçilen parçalarla bu kesimin üç 
boyutlu bir rekonstrüksiyon denemesi hazırlanabildi 
(Res. 6).

walking also led to the rediscovery of two fragments 
which were first found by the French expedition (G. 
Cousin, “Inscriptions d‘Oenoanda”, Bulletin de 
Correspondance Hellenique 16, 1892) of 1885 and 
were re-sighted by the Austrian expedition (R. Heberdey 
- E. Kalinka, “Die philosophische Inschrift von  
Oinoanda”, Bulletin de Correspondance Hellenique 21, 
1897) in 1895 but were never seen again since then. 
And finally a series of new finds were made, which was 
scarcely to be reckoned with after the successes of the 
previous year‘s campaign (Fig. 5). Among these 15 frag-
ments from the Diogenes Stoa, complete inscription 
blocks were once more to be found. One of these blocks 
fits the longest coherent sequence of text, extending the 
inscription of Diogenes now to nearly 16 columns. In 
terms of content, the most significant new find allows the 
completion of a maxim of Diogenes only partly visible 
last year and containing highly unconventional reflec-
tions on the sorrows of love. The number of new 
Diogenes fragments found since the start of the project 
in 2007 has thus risen to 50. 

While it was possible to conclude the work connected 
with plotting the fragments of Diogenes‘ inscription, the 
three-dimensional documentation of the fragments by 
means of laser line scanner is still far from being finished. 
Still, more than 40 fragments were scanned, added to 
the 30 from the previous year. In 2009 several pieces of 
the left part of the inscription were selected and so a first 
preliminary threedimensional reconstruction of this part 
of the Diogenes inscription was possible (Fig. 6).

Res. 6  Yazısız boş bloklar ile dolgulanmış halde Diogenes 
yazıtının sol kesiminin hipotetik rekonstrüksiyonu (K. Berner)
Fig. 6  Hypothetic reconstruction of the left part of the Diogenes 
inscription using empty, uninscribed blocks as placeholders  
(K. Berner)

Res. 7  
Oinoanda 
coğrafi bilgi 
sisteminde 
(GIS) suyolunun 
güzergâhı  
(T. Götzelt)
Fig. 7
The course of  
the aqueduct 
across the  
terrain in the 
Oinoanda-GIS 
(T. Götzelt)
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Felsefe Dışı İçerikli Yazıtlar

2009 yılı çalışmaları, Oinoanda’nın epigrafik önemine 
büyük katkıda bulunan, felsefe dışı içerikli yazıtlar açı-
sından oldukça verimli geçti. Yeni bulgular arasında 
tanrıça Nemesis (YÇ 1234) için bir heykel kaidesinden 
bilhassa söz edilmeli çünkü bu parça, 2.-3. yy.’larda 
adalet dağıtan/just-dealing tanrı konsepsiyonu/kavramı 
hakkında bize bilgi sağlayabilecektir. Yazıt, tanrıçaya, 
yorumlaması hiç de kolay olmayan özel bir dilde atıfta 
bulunuyor. Diğer bulgular arasında mezar yazıtları ve 
Poseidon’a ithaf edilmiş küçük bir kaya kabartması sayı-
labilir.

Su Sistemi ve Sukemeri

Oinoanda’nın su temin ve dağıtım sistemi E.C. Stenton 
ve J. Coulton tarafından her açıdan incelenmiş ve kentin 
hamam kompleksleri ile kontekste oturtulmuştu (J. J. 
Coulton – E. Stenton, “Oinoanda. The Water Supply 
and Aqueduct”, AnatSt 36, 1986). Ancak yine de 
Oinoanda’nın sukemerinin mimari formu ve su temin 
sisteminin teknik özellikleriyle ilgili açıkta kalan kimi 
sorular vardı. Dolayısıyla bugün hâlâ ayakta olan yapı 
kalıntılarının belgelenmesine başlandı. Ayrıca kentsel 
alanın güneyinde 3.5 km. kadar kuş uçumu mesafedeki 
kaynaktan itibaren su yolu ayrıntılı şekilde izlendi. 
Kaynaktan 500 m. kadar sonra aralarında yaklaşık 5 m. 
kot farkı olan iki ayrı paralel kanal ayırt edildi. Bu göz-
lem, su yolunun zaten tespit edilmiş olan çok evreli 
kullanımı ile uyumludur ve belki de karstik masifte kay-
nağın çıktığı yerde meydana gelen doğal bir değişmeden 
ötürü kaynaklanmış olabilir. Su yolunun iki güzergâhı ve 
kaynağın yeri GPS koordinatları ile belgelendi (Res. 7); 
haritalama çalışmasına önümüzdeki yıl da devam edile-
rek su yolunun asıl güzergâhı ve çeşitli inşaat evreleri 
saptanacaktır. 

Non-philosophical Inscriptions

The 2009 campaign proved to be very productive also in 
terms of non-philosophical inscriptions, which contrib-
ute greatly to the epigraphic significance of Oinoanda. 
Among the new discoveries a statue-base for the god-
dess Nemesis (YÇ 1234) should be singled out, which 
has potential to inform us about the second – third cen-
tury A.D. conception of that just-dealing deity. The 
inscription refers to the goddess in a remarkable form of 
language not easy to interpret. Among the finds further 
on were several tomb inscriptions and one small rock 
relief dedicated to Poseidon.

The Water Supply and Aquaeduct

Oinoanda’s water supply and distribution system was 
investigated thoroughly by E. C. Stanton and J. Coulton 
and placed in context with the city’s bath complexes (J. 
J. Coulton – E. Stenton, “Oinoanda. The water supply 
and aqueduct”, AnatSt 36, 1986). Yet some questions 
remained open, relating to the architectural form of the 
unusual aqueduct of Oinoanda and to the technical fea-
tures of the water supply system. Therefore documenta-
tion work was commenced on the structural remains still 
standing today. In addition, a detailed surface survey was 
carried out along the course of the aqueduct from its 
source, which lies some 3.5 km. (linear distance) to the 
south of the urban area. About 500 m. from the source, 
two different parallel channels can be made out with a 
difference in elevation of about 5 m. This observation is 
consistent with the already established multi-phase utili-
sation of the aqueduct and could be the result of a natu-
ral change in the place where the water issued from the 
limestone massif. GPS coordinates were taken in order to 
map the course of the two channels and the location of 
the spring (Fig. 7); this mapping work will be continued 
next year in order to determine the exact route of the 
aqueduct and the various phases of construction.
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Roma Dönemi liman kenti Pompeiopolis, Mersin yakın-
larında Mezitli’de sahilde harabe halindedir*. Limanın 
büyük bir kısmı hâlâ iyi korunmuş durumdadır ve hidro-
lik beton çekirdek etrafına güzelce kenetlenmiş kesme 
taş duvar örgüsüne sahiptir. Kısmen doğal bir resif üzeri-
ne kurulmuş olmasına karşın simetrik geometrik tasarım-
lı büyük oranda yapay bir liman idi (Res. 1). Romalı 
mühendislerin sualtında beton dökebilmeleri imparator-
luğun en sıra dışı başarılarından biriydi. Hidrolik beton 
sayesinde normalde inşaatın aşırı güç veya imkânsız 
olduğu denizel yerlerde liman ve altyapı etkin ve ekono-
mik şekilde inşa edilebiliyordu. Bu malzeme hem karada 
hem de denizde, statü göstergesi olarak, Roma’nın gücü-
nün ve dehasının görsel bir ifadesi olarak kullanılıyordu. 
İ.Ö. 3. yy.’ın sonlarına doğru Pozzuoli Körfezinde ilk kez 
ortaya çıkmasından sonra söz konusu teknoloji İ.Ö. 
2.  yy. ile İ.S. 2. yy. sonu arasında Akdeniz’in en ücra 
köşelerine bile çabucak ulaştı. Bu teknolojinin kullanım 
örneklerine Türkiye’de Pompeiopolis’in yanı sıra Kyme 
ve Side’de rastlanmaktadır. Pompeiopolis Limanı’nın son 
hali İ.S. 1. yy.’ın sonu ile 2. yy.’ın ortası ile sonu arasında 
bir dönemde inşa edildi.

Sualtı inşaatları için kullanılan Roma betonu sönmüş 
kireç, pozzolona ve agrega karışımından ibaretti. Napoli 
Körfezindeki Puteoli yakınında bulunan özel bir volka-
nik kül olup alüminyum silikatlar açısından zengin kum-
lar içeriyor. Bu parçacıklar su bulunan ortamda kireç ile 

* Prof. Dr. R. Yağcı’ya izin başvurularımıza verdiği destek ve 
yardımları için teşekkür ediyoruz. Araştırmamızı destekleyen 
Italcementi’den Dr. E. Borgarello ve meslektaşları D. Belotti, 
I. Mazza, Dr. E. Gotti ve dr. G. Vola’ya lojistik ve bilimsel 
katkıları için teşekkür ediyoruz. Arazideki yardımları için A. 
Kaymaz’a da özellikle teşekkürü borç biliyoruz.

The ancient Roman port city of Pompeiopolis lies in ruins 
on the coast at Mezitli near Mersin*. A large portion of 
the harbour is still well preserved and comprises well 
clamped ashlar masonry encasing a hydraulic concrete 
core. Although founded in part on a natural reef, it was 
largely an artificial harbour laid out to a symmetrical 
geometric design (Fig. 1). The ability of Roman engineers 
to cast concrete underwater was one of the most extraor-
dinary achievements of the Empire. Hydraulic concrete 
allowed harbours and other elements of maritime infra-
structure to be constructed efficiently and economically 
at marine sites where construction would otherwise have 
been difficult or impossible. This material was also used 
both on land and in the sea to signify status, a visible 
statement of Roman power and ingenuity. After its first 
appearance in the late third century B.C. in the Gulf of 
Pozzuoli, this technology rapidly spread to the far ends 
of the Mediterranean between the 2nd century B.C. and 
the 2nd century A.D. Examples of the use of this technol-
ogy in Turkey exist at Kyme, Side as well as Pompeiopolis. 
The final version of the harbour of Pompeiopolis was 
built sometime between the end of the first and the mid-
dle to late decades of the second century A.D. 

The Roman concrete used for underwater construction 
consisted of a mixture of slaked lime, pozzolana and 
aggregate. Pozzolana, a particular type of volcanic ash 
found near the site of Puteoli in the Bay of Naples, was 

* We wish to thank Prof. Dr. R. Yağcı for his generously assist-
ance and support in our application for permits. Thanks also 
go to Dr. E. Borgarello, of Italcementi who has supported our 
research and to his colleagues Mr. D. Belotti, Mrs. I. Mazza, 
Dr. E. Gotti, and Dr. G. Vola for their logistical and scientific 
input. We especially thank A. Kaymaz for his assistance 
in the field.

Soli/Pompeiopolis’in Roma Dönemi Limanı:  
ROMACONS 2009 Arazi Çalışmaları

The Roman Harbour of Pompeiopolis: 
The 2009 ROMACONS Field Campaign

Christopher BRANDON – Robert L. HOHLFELDER
John Peter OLESON – Nicholas K. RAUH – Remzi YAĞCI
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tepkiyerek bir dizi hidratlı kalsiyum alüminat ve silikat 
üretir; bu maddeler ise atmosferik karbondioksit yoklu-
ğunda –ki, sualtı yapılarının karakteristik özelliği budur– 
bile harcın agrega ile katı bir kütle haline dönüşmesini 
sağlar. Agrega (caementa), kompresyona dayanıklılığı 
artırıp gereken harç miktarını azaltmak için eklenir (J. P. 
Oleson v.d., “The ROMACONS Project: A Contribution 
to the Historical and Engineering Analysis of the 
Hydraulic Concrete in Roman Maritime Structures”, 
IJNA 33.2, 2004).

Brandon, Hohlfelder ve Oleson, bu malzemenin doğası, 
özellikle de içeriği, reaktif bileşen kaynakları (pozzola-
na), hazırlanma şekilleri ve sualtına nasıl yerleştirildiği 
hakkındaki sorulara yanıt aramak için 2001 yılında kısa-
ca ROMACONS olarak tanınan Roma Denizel Beton 
İncelemeleri projesini kurdu. Çalışmanın amacı denizel 
ortamlardaki hidrolik betonlardan örnek alıp analizlerini 
yaparak tutarlı ve geniş kapsamlı kimyasal ve mekanik 
test protokollerine dayanan ayrıntılı ve geniş bir veritaba-
nı geliştirmektir. Bugüne kadar İtalya’da Portus (Claudius 
ve Traianus dönemi limanları), Anzio, Cosa, Santa 
Liberata, Baia, Portus Iulius ve Egnazia, İsrail’de Caesarea, 
Mısır’da İskenderiye, Girit’te Khersonisos ve Türkiye’de 
Pompeiopolis’te toplam 63.6 lineer metrelik çekirdek 
örnekleri alınmıştır. Uzun süredir Türkiye’deki bir Roma 
limanından çekirdek örnekleri almak istiyorduk ve niha-
yet 2009’da R. Yağcı’nın işbirliği ile fırsata ulaşmış olduk.

Her iki mendirek de dıştan kesme taş örgülü çifte duvar-
la çerçevelenmiştir. Düzensiz aralıklarda inşa edilen ara 
duvarlar ile dış duvarlar arasını içine hidrolik betonun 
döküleceği büyük kutular, bir tür kalıcı kalıplar halinde 
bölümlenmiştir (Res. 2). Dış duvarların hemen hemen 
tek tip (1.6x0.6x0.6 m.) taş bloklarla örülen alt kısımları-
nın kalınlığı 2.8 m.’ye ulaşır. Batı mendireğin dış duvarı-
nın iyi korunmuş bir kesiminde, taş blokların dizilişi 
açıkça görülüyor (Res. 3).

composed of sands rich in aluminosilicates. These parti-
cles reacted with lime in the presence of water to pro-
duce a series of hydrated calcium aluminates and sili-
cates that caused the mortar to set into a solid mass with 
the aggregate even in the absence of atmospheric car-
bon dioxide, a situation characteristic of underwater 
structures. The aggregate (caementa) was added to 
increase the compressive strength and reduce the amount 
of mortar needed (J. P. Oleson v.d., “The ROMACONS 
Project: A Contribution to the Historical and Engineering 
Analysis of the Hydraulic Concrete in Roman Maritime 
Structures”, IJNA 33.2, 2004).

Brandon, Hohlfelder, and Oleson established the Roman 
Maritime Concrete Study (ROMACONS) in 2001 in 
order to answer the questions about the nature of that 
material, in particular its composition, the sources of the 
reactive ingredient (the pozzolana), and the methods by 
which it was prepared and then placed in submerged 
forms. The objective of the study has been the sampling 
and analysis of hydraulic concrete used in maritime set-
tings, in order to develop a detailed and extensive data-
base based on consistent and comprehensive protocols 
of chemical and mechanical testing. To date, a total of 
63.6 linear metres of core samples have been collected 
from concrete structures at Portus (Claudian and Trajan 
harbours), Anzio, Cosa, Santa Liberata, Baia, Portus 
Iulius, and Egnazia in Italy, at Caesarea in Israel, 
Alexandria in Egypt, Chersonisos in Crete and 
Pompeiopolis in Turkey. We had long hoped to be able 
to take core samples from a Roman harbour in Turkey, 
and in 2009 the opportunity presented itself through the 
kind collaboration of R. Yağcı.

Res. 1  İ.S. 2. yy. limanının eskiz görüntüsü (C. Brandon)
Fig. 1  Sketch impression of the 2nd century A.D. harbour 
(C. Brandon)

Res. 2  Kesme taştan kalıcı kalıplara dökülen betonun 
rekonstrüksiyon eskizi (C. Brandon)
Fig. 2  Reconstruction sketch of concrete laid in ashlar permanent 
formwork (C. Brandon)
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ROMACONS’un denenmiş ve test edilmiş örnek alma 
yönteminde, inşaat mühendislik endüstrilerince de kul-
lanılan standart elmas çekirdek sondajı ekipmanı kulla-
nıldı ki bu ekipman ile çapı 10 cm. uzunluğu da 6 m.’ye 
ulaşan tam stratigrafik kesitler alınabilir. Hidrolik güçlü 
bu donanım hem su üzerinde hem de altında çalışabili-
yor. Yalnızca batı mendirek üzerinde ve su dışında çalış-
tık. Çünkü mendireğin üst yüzeyi halen denizden 1.8 m. 
yukarıdadır (Res. 4). Yapı o kadar iyi korunmuş durum-
dadır ki tüm boy kesitini alıp ana kaya temeline kadar 
ulaşabildik. Sondaj delinmesi iki gün sürmüş ve iki 
çekirdek alınabilmiştir (POM.2009.01 ve POM.2009.02 
(Res. 5).

Çekirdekler alındıktan sonra, oluşan delikler nötr kum 
ile doldurulup üzerleri zayıf hidrolik kireç harcı ile kapa-
tılmış; çekirdeklerin üst kısımlarından parçalar ve dere 
taşı agrega ile üzerlerine kapak yapılmıştır.

İlk görsel incelemeden anlaşıldığına göre iki ayrı tip 
beton kullanılmış; altta açıkça hidrolik malzeme görü-
lürken üstlerde kireçli veya daha zayıf pozzolona kireç 
har cı kullanılmıştır. Kimyasal ve ince kesit analizleri için 
örneklerin tüm içerikleri belirlenecektir. Pompeiopolis 
betonu ile daha önce incelediğimiz diğer betonlar ara-
sında dikkat çeken belirgin bir fark, büyük agreganın 
harca olan orantısıdır. İtalya sahillerinde, İskenderiye ve 
Caesarea’ da alınan örneklerde ortalama %40 agrega ve 
%60 harç saptamıştık. Ancak Pompeiopolis’te agrega 
%64 ile 54, harç ise %36 ile 46 arasında değişir. Bu 
orantı Roma kara yapılarındaki orana daha yakındır. 

ROMACONS’un daha önce aldığı örneklerde olduğu 
gibi buradaki örnekler de incelenmek ve mekanik testler 
yapılmak üzere Italcementi’nin İtalya-Bergamo’daki araş-
tırma laboratuarlarına götürüldü. Önceden belirlenen 

Both moles were framed on the outside by double walls 
built of ashlar masonry. Crosswalls constructed at irregu-
lar intervals divided the area into large boxes to be filled 
with hydraulic concrete, a type of permanent ashlar 
formwork (Fig. 2). The lower portions of the outside 
walls appear to be up to 2.8 m. thick, constructed with 
approximately uniform stone blocks, 1.6 m. long by 0.6 
m. wide and 0.6 m. deep. A well preserved section of the 
outer wall of the western mole clearly shows the layout 
of a course of stone blocks (Fig. 3). 

ROMACONS’s tried and tested method for sampling 
Roman concrete involved the use of a standard diamond 
core-drilling rig, as used by the construction and civil 
engineering industries, adapted over the years to be able 
to take concrete cores 10 cm. in diameter and up to 6 
m. long that produce a complete stratigraphic section 
through the structure. Hydraulically powered, the rig 
can operate both above and below water. In this instance 
we only worked above water on top of the west mole, 
since the top surface of the mole is currently 1.80 m. 
above sea level (Fig. 4). The structure is so well pre-
served that we were able to drill down through the com-
plete height of the structure and well into the bedrock 
foundation. The coring was carried out over two days in 
2009 and two cores were recovered, POM.2009.01 and 
POM.2009.02 (Fig. 5). 

After the cores were extracted, the holes were filled with 
inert sand and sealed with a weak hydraulic lime mortar, 
and parts of the top sections of the cores and river cob-
ble aggregate were reinserted as a cap to the filled core 
holes.

It is apparent from the initial visual inspection that there 
are two distinctly different concretes, the lower layers of 

Res. 3   
Kesme taştan 
marjinal duvar – 
ROMACONS
Fig. 3  
Ashlar 
marginal wall – 
ROMACONS 
 

Res. 4   
Çekirdek sondajı 
(J. Oleson)
Fig. 4  
Core drilling in 
action (J. Oleson)
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X-ışını flüoresans spektroskopisi (XRF), X-ışını difraksiyo-
nu (XRD), X-ışını mikro analizli tarama elektron mikros-
kopisi (SEM EDS), diferansiyel tarama kalorimetrisi ve 
termo gravimetrik analiz (DSC TGA), petrografik analiz, 
cıva sızması gözeneklilik analizi, kompresif dayanıklılık 
testi ve Young katsayısı ve özkütle ölçümleri gibi proto-
kollerle incelenecektir.

a clearly hydraulic material and the upper layers of a lime 
or weaker pozzolanic lime mortar. The chemical and thin 
section analysis will confirm the specific make up of 
each. One very marked difference between the 
Pompeiopolis concrete and that we have studied at other 
sites is in the proportion of large aggregate to mortar. We 
have found that percentages range around 40% aggre-
gate to 60% mortar in the concrete sampled at sites 
along the Italian coast, Alexandria and Caesarea, where-
as at Pompeiopolis the percentage varies from 64 to 
54% aggregate and 36 to 46% mortar. This ratio is more 
akin to that found in Roman terrestrial structures. 

In line with the analysis and mechanical tests that have 
been carried out on previous ROMACONS concrete 
samples, the cores have been taken to Italcementi’s 
research laboratories in Bergamo, Italy. There they are 
being studied with an agreed set of protocols that 
include X-ray fluorescence spectroscopy (XRF), X-ray dif-
fraction (XRD), scanning electron microscopy with X-ray 
micro analysis (SEM EDS), differential scanning calorim-
etry and thermo gravimetric analysis (DSC TGA), petro-
graphic analysis, mercury intrusion porosity analysis, 
compressive strength testing and measurements of young 
modulus and density.

Res. 5  Liman düzeninin GIS rekonstrüksiyonu (Hava fotoğrafı,  
Prof. Dr. R. Yağcı’nın izniyle)
Fig. 5  GIS Reconstruction of Harbor Alignment (Aerial photograph 
courtesy of Prof. Dr. R. Yağcı)
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Dağlık Kilikya’nın batı kesimindeki Selinus sahil yerleş-
mesinde Şekerhane Köşkü olarak bilinen yapıda, Alanya 
Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından ortaklaşa 
gerçekleştirilen jeoarkeolojik araştırma projesi 2009 
yılında tamamlanmıştır* (Res. 1).

Şekerhane Köşkü adıyla bilinen yapı Selçuklular tarafın-
dan 13. yy. başlarında değiştirilen aslında Roma 
İmparatorluk Dönemi’nden bir yapıdır. Muhtemelen 
Roma İmparatoru Traianus’un ölümü üzerine inşa edil-
miştir. Parth seferinde ciddi şekilde hastalanan impara-
tor, güney Anadolu kıyısı boyunca ilerlerken 117 yılında 
Selinus’daki kısa bir konaklama sırasında vefat etmiştir. 
İmparatorluk anıtı, merkezi yüksek podyum üzerinde 
tetrastylos prostylos yapı ve onu dört yandan çevreleyen 
portikolu büyük bir temenosdan ibarettir. 

Araştırmamız 2005’ten 2007 yılına kadarki dönemde 
yapının mimari belgelemesi, kalıntıların incelenmesi ve 
bu amaçlı birkaç sondaj üzerine yoğunlaşılmıştır. 2008 
yılında daha fazla ayrıntı elde etmek ve yerleşimin kent 
dokusu hakkında fikir edinmek amacıyla jeofizik araştır-
ma gerçekleştirildi. Bu yılki çalışmaların amacı ise antik 
yerleşim ve Selinus tepesi civarının, özellikle Şekerhane 
Köşkü civarının paleocoğrafya analizi için jeoarkeolojik 

* Jeofizik incelemeler Marburg Üniversitesi Jeoloji Bölümün-
den Prof. Dr. H. Brückner ile birlikte gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmamız sırasında aldığımız örneklerin laboratuar anali-
zinin yapılmasını sağlayan F. Thyssen Vakfı’na müteşekkiriz. 
Çalışmamız sırasında bize cömert destekte bulunan Gazipa-
şa Belediye Başkanı Cem Özgenç ve Gazipaşa Belediyesine 
teşekkür ederiz. Selinus’taki 2009 yılı çalışmaları 14 - 28 
Eylül tarihleri arasında Alanya Müzesi Müdürlüğü başkanlı-
ğında (S. Türkmen ve G. Demir), C. Winterstein (DAI Berlin), 
H. Brückner, A. Anklamm, M. Seeliger, F. Stock and R. Urz 
(hepsi de Marburg Üniversitesinden) tarafından gerçekleşti-
rilmiştir.

In 2009, a geoarchaeological survey completed the 
cooperative project between Alanya Museum and the 
German Archaeological Institute which has dealt with 
the investigation of the remains of the so-called Şekerhane 
Köşkü in the coastal town Selinus in western Rough 
Cilicia* (Fig. 1). 

So-called Şekerhane Köşkü was remodelled by the 
Seljuks in the early 13th century A.D., but it originally 
dates from Roman Imperial times. Most likely, the impe-
rial monument was erected in consequence of the death 
of Roman emperor Trajan. On his way along the shore of 
southern Asia Minor, the emperor, who had seriously 
fallen ill during his Parthian campaign, passed away after 
an intermediate landing in Selinus in A.D. 117. The 
Imperial monument consisted of a central tetrastyle pro-
style building on a high podium and a large temenos 
surrounded on all four sides by porticos.

From 2005 until 2007, our research focused on the 
architectural documentation and investigation of the 
remains of Şekerhane Köşkü and on some sondages in 
this context. A geophysical prospection was carried out 
in 2008 in order to clarify further details and to prospect 
the town’s urban structure. The aim of this year’s 

* The survey was conducted in cooperation with Prof. Dr. H. 
Brückner (Department of Geography, University of Mar-
burg). We are indebted to the F. Thyssen Stiftung for funding 
the laboratory analysis of the geoarchaeological samples 
taken during 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 2009 campaign 
lasted from the 14th to the 28th of September. It was con-
ducted under the chairmanship of Alanya Museum (S. Türk-
men and G. Demir), by C. Winterstein (DAI Berlin), H. 
Brückner, A. Anklamm, M. Seeliger, F. Stock and R. Urz (all 
University of Marburg).

Selinus Şekerhane Köşkü’nde  
Jeoarkeolojik Çalışmalar 2009

Geoarchaeological Survey at Şekerhane Köşkü,  
Selinus in 2009

Seher TÜRKMEN – Claudia WINTERSTEIN – Gülcan DEMİR
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incelemeler gerçekleştirmekti. Çalışmamız sırasında 
antik kıyı şeridinin belirlenmesi üzerine odaklanılmıştır.

İmparatorluk dönemine ait anıtın, kentin topografyasına 
entegrasyonunun incelenmesi muhtemelen işlev ve kul-
lanımının yorumlanması, çevresinin rekonstrüksiyonu ve 
öneminin tahmini hususunda çok önemlidir. Anıtın 
Selinus tepesinin zirvesine doğru yönelimi oldukça açık-
tır, ancak anıtın su ile olan ilintisinin incelenmesi gerek-
mektedir.

Şekerhane Köşkü’nün kuzeydoğusunda, muhtemelen 
yine Roma Dönemi’nden kalma, moloz taş örgülü çok 
kalın ve alçak bir duvarın kalıntıları vardır (Res. 2). 
Bugün oldukça yan yatmış durumdaki duvar aslında her 
iki yüzünde ve üstünde sıvalı idi. Konstrüksiyonu, boyut-
ları ve tahribatından anlaşıldığı üzere bu duvar, belki 
antik çağda Selinus adını taşıyan nehre karşı belki de 
liman veya hatta körfeze karşı sahil hattı stabilizasyonu 
için inşa edilmişti. Ayrıca, Şekerhane Köşkü’nün Selinus 
kenti içindeki konumu da dikkat çekicidir.

Köşk ve duvar, günümüz sahil şeridinden oldukça içeri-
dedir. Merkezdeki yapı yüksek bir podyum üzerinde 
olmasına karşın, bugünkü sahilden bakıldığından muh-
temelen kuzeybatısındaki büyük kamu yapıları arkasın-
da saklı kalıyordu. Antik Dağlık Kilikya’nın batı kesimin-
de deniz trafiği oldukça yoğun olduğundan bu önemli 
anıtın denize daha açık bir başka konumda inşa edilme-
miş olması çok dikkat çekicidir. Ancak denizin ve yakın-
daki Toroslar’dan inen akarsuların Selinus ve Gazipaşa 
alüvyonlu ovasını oluşturarak sahil şeridini eskiçağdan 
günümüze kadar geçen sürede büyük oranda değiştirmiş 
olması muhtemeldir.

Jeoarkeolojik incelemelerimiz sırasında Selinus’un kent-
sel alanında ve çevresinde 18 ayrı noktada çekirdek 

geoarchaeological survey was the palaeogeographic 
analysis of the area around the ancient town and Selinus 
hill, especially in the vicinity of Şekerhane Köşkü. Main 
emphasis was placed on the reconstruction of the 
ancient shoreline.

Researching the integration of the imperial era monu-
ment into the landscape probably is of high importance 
for the interpretation of its function and use, for the 
reconstruction of its environment, and for the estimation 
of its significance. Whereas the orientation of the build-
ing complex towards the summit of Selinus hill is very 
obvious, its relation to the expanses of water needs to be 
investigated.

Northeast of Şekerhane Köşkü, there are remains of a 
very thick, low wall made of rubble masonry (Fig. 2) 
which most likely derives from the Roman period. The 
nowadays heavily tilted wall was originally plastered on 
both sides and on top. Its construction, dimension and 
damage indicate that it served as shoreline stabilisation, 
maybe against the river, that also bore the name Selinus 
in antiquity, maybe against the harbour or even a bay. 
Furthermore, the position of the building complex of 
Şekerhane Köşkü within ancient Selinus is striking.

Regarded from today’s shoreline, it is located compara-
tively far inland. Even though the central building was 
rising high, from today’s coast it was probably greatly 
hidden behind the large public buildings to its north-
west. As maritime traffic was most frequent in the rough 
coastal landscape of ancient western Cilicia, it is all the 
more remarkable that this major monument had not 
been erected at a site that is more clearly exposed to the 
sea. It is very probable, however, that the sea and the 
rivers from the close-by Taurus Mountains, that deposited 

Res. 1  Selinus Şekerhane Köşkü’nde jeoarkeolojik çekirdek 
sondajı çalışması
Fig. 1  Geoarchaeological core drilling at Şekerhane Köşkü in 
Selinus

Res. 2  
Şekerhane Köşkü’nün 
kuzeydoğusundaki 
oldukça yatmış  
masif duvar
Fig. 2   
Heavily tilted  
massive wall  
northeast of 
Şekerhane Köşkü
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the alluvial plain of Selinus and present-day Gazipaşa, 
have changed the shoreline significantly since antiquity.

Within our geoarchaeological survey we conducted core 
drilling at 18 different sites (Fig. 3) in the urban area and 
in the vicinity of Selinus (for a detailed description of the 
geoarchaeological methodology see: H. Brückner, “Delta 
evolution and culture. Aspects of geoarchaeological 
research in Miletos and Priene”, in: G. A. Wagner – 
E. Pernicka – H. P. Uerpmann (eds.), Troia and the  
Troad. Scientific approaches, 2003). The drilling was 
carried out with a Atlas Copco Cobra mk1 breaker 
(Fig. 4). The probes had diameters from 3.6 to 6 cm. The 
majority of the 18 core drillings are located along two 
different transects: one runs approximately parallel to 
today’s shoreline, the other is orthogonal and runs 
inland. The drilling cores are up to 15.5 m. long (Fig. 5). 
A first examination of the cores was carried out on site 
(Fig. 6). Moreover, numerous samples of sediments and 
fragments of plants and molluscs were taken out of each 
core. They were brought to the University of Marburg 
for extensive laboratory analysis which is currently in 
progress.

Our first examination on site led to the conclusion that 
the flat northern part of ancient Selinus was built on a 
former river terrace. Various cores taken from the plain 
north of the town contain marine sediments in their 
lower segments (Fig. 7). The further sequence points at 
the former existence of a lagoon or even a freshwater 
lake before the deposition of a large amount of fluvial 
and alluvial sediment at these sites. Two drilling cores 

Res. 3  Selinus civarının hava görüntüsü üzerinde çekirdek 
sondajlarının konumları
Fig. 3  Aerial view of the area around Selinus with the location of 
geoarchaeological core drillings

Res. 4  Çekirdek sondajı
Fig. 4  Core drilling

Res. 5  Bir metrelik çekirdeğin sondajdan 
çıkartılması
Fig. 5  Extraction of drilling probe (1 m.)  
with core

Res. 6  Sondaj çekirdeklerinin alanda 
incelenmesi
Fig. 6  On site examination of drilling cores
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sondaj yapıldı (Res. 3; jeoarkeolojik metodoloji hak-
kında daha ayrıntılı bilgi için bk.: H. Brückner, “Delta 
evolution and culture. Aspects of geoarchaeological 
research in Miletos and Priene”, bk.: G. A. Wagner v.d. 
(ed.), Troia and the Troad. Scientific approaches, 2003). 
Sondajlar Atlas Copco Cobra mk1 kırıcı ile gerçekleştiril-
miştir (Res. 4). Sondajların çapı 3.6 ila 6 cm. arasında 
değişmiştir. Toplam 18 çekirdek sondajın çoğunluğu iki 
farklı hat boyunca konumlandırıldı: Bunlardan biri 
bugünkü sahil şeridine hemen hemen paralel uzanmakta 
iken diğeri dikey olup içeri doğru uzanmaktadır. 
Sondajların uzunluğu 15.5 m. kadar varabilmektedir 
(Res. 5). İlk inceleme alanda yapıldı (Res. 6). Ayrıca her 
bir sondajda çok sayıda çökelti, bitki ve yumuşakça par-
çaları çıkartıldı. Alınan örnekler, laboratuar ortamında 
yoğun şekilde incelenmek üzere Marburg Üniversitesi’ne 
getirildi ve incelemeler halen devam etmektedir.

Alanda yaptığımız ilk incelemeler, antik Selinus’un düz 
kuzey kısmının eski bir nehir terası üzerine inşa edildiği-
ni göstermektedir. Kentin kuzeyindeki ovadan alınan 
çeşitli çekirdeklerin aşağı segmentlerinde denizel sedi-
manlar görüldü (Res. 7). Bunu izleyen katlar burada 
daha önce bir lagünün veya hatta tatlı su gölünün bulun-
duğunu ve zamanla nehir ve alüvyon sedimanlarıyla 
dolduğunu gösteriyor. Selinus tepesinin doğusundan 
alınan iki sondaj çekirdeğinde tepenin güneyinde bir 
dönem denizel bir körfez bulunduğu izlenimi veriyor. 
Kuzey ve güney körfezlerin birbirleriyle bağlantılı olma-
dığı düşünülmektedir. 

Örneklerin laboratuar analizleri bu bölgenin topografik 
evrimi hakkında ayrıntılı bilgi sağlayacaktır. Organik 
kalıntıların radyokarbon tarihlemeleri ise, topografik 
değişimin tarihlerini verecek, antik kenti kontekstine 
oturtacaktır. Söz konusu analizler sonuçlanmadan kesin 
bir sonuca ulaşmak ve Selinus ve Şekerhane Köşkü çev-
resinin çok-zamanlı topografik senaryolarını oluşturmak 
mümkün değildir.

taken east of Selinus hill suggest that at some point in 
time there was a marine bay south of the hill as well. It 
seems that the north and the south bay were not con-
nected with each other.

The laboratory analysis of the samples will provide more 
detailed evidence for the landscape evolution in this 
area. Radiocarbon dating of the organic remains will 
date the changings of the landscape and thus set them in 
temporal relation to the ancient town. Until work has 
been completed on these analyses, it is not possible to 
come to a definite conclusion and to develop multitem-
poral landscape scenarios for the surroundings of Selinus 
and Şekerhane Köşkü.

Res. 7  Sondaj çekirdeği SEL 12: Üst ve alttaki karasal 
sedimanların arasındaki denizel dolgunun kalınlığı denizin azami 
kabarmasını gösterir.
Fig. 7  Drilling core SEL 12: The thickness of the marine deposit 
between terrestrial sediments below and above indicates the 
maximum transgression of the sea.
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Soli-Pompeiopolis Limanı’nda 2009 Ağustos ayında 
ROMACONS projesi çerçevesinde çekirdek alım sondaj-
ları sırasında batı mendireğin yaklaşık 100 m. kadar 
batısında amphora fırın kalıntıları gözlenmiştir (Res. 1). 
Bu fırın alanında genelde 4.-7. yy.’lara tarihlenen geç 
Roma 1 (LRA 1) “Yassı Ada” amphorasının bir versiyonu 
üretilmiş görünüyor. Bu üretim alanının varlığından daha 
önce D. Piéri ve P. Reynolds tarafından sadece söz ara-
sında bahsedilmişti (D. Piéri, Le commerce du vin orien-
tal à l’époque byzantine (Ve-VIIe siècles). Le témoignage 
des amphores en Gaule, 2005; P. Reynolds, “Levantine 
amphorae from Cilicia to Gaza: a typology and analysis 
of regional production trends from the 1st to 7th centuri-
es”, bk.: Late Roman Coarse Ware 1, BAR S1340, 2005). 
Soli-Pompeiopolis kazıları başkanı Prof. Dr. R. Yağcı’nın 
da izniyle yazarlar tarafından alandaki kalıntılar üzerin-
de bir ön inceleme yapıldı, ölçüler ve örnekler alındı. 
Prof. Dr. Yağcı ve ekibi, Soli kazı evi laboratuarında amp-
hora fragmanlarını inceleme olanağı sağladı. Bu analiz 
için mümkün olan sürenin kısalığı nedeniyle bu rapor da 
sadece bir ön değerlendirme niteliğinde olacaktır. Yerel 
üretim amphoraların daha güzel bir tipolojisi için alanın 
ve örneklerin daha ayrıntılı incelenmesi gereklidir. 
Elaiussa-Sebaste’de yakında saptanan dört LRA 1 işliği ve 
içerdikleri çok sayıda LRA 1 amphora parçaları sayesin-
de geç Roma dönemi Kilikyasının ekonomik canlılığı 
konusunda, LRA 1 amphoraların önemini göstermiştir 
(bkz. A. Ferrazzoli – M. Ricci, “Productions and Trade of 
a Cilician City from the Roman to Byzantine Age: The 
case of Elaiussa Sebaste”, bk.: Rough Cilicia: New 
Archaeological and Historical Approaches, baskıda; 
V. Iacomi, “Some notes on late antique oil and wine 
production in Cilicia and Asia Minor on the light of epig-
raphical evidence”, bk.: Olive Oil and Wine Production 
in Ancient Anatolia, baskıda; E. E. Schneider, Elaiussa 
Sebaste II. Un Porto tra Oriente e Occidente, 2003). 
Ayrıca Anamur Arkeoloji Müzesinde tümlenen 26 adet 
LRA 1 amphorasından birkaçı form, ebat ve hamur 

During the course of the ROMACONS harbor-coring 
expedition at Soli-Pompeiopolis in August 2009, the 
authors observed the remains of an amphora kiln site 
approximately 100 m. west of the ancient harbor mole 
(Fig. 1). The kiln site appears to have produced a version 
of the late Roman 1 (LRA 1) “Yassı Ada” amphora 
generally dated to the 4th-7th centuries A.D. The existence 
of this kiln site was previously noted in passing by D. 
Piéri (D. Piéri, Le commerce du vin oriental à l’époque 
byzantine (Ve-VIIe siècles). Le témoignage des amphores 
en Gaule, 2005) and P. Reynolds (P. Reynolds, “Levantine 
amphorae from Cilicia to Gaza: a typology and analysis 
of regional production trends from the 1st to 7th centuries”, 
in: Late Roman Coarse Ware 1, BAR S1340, 2005). With 
permission from Prof. Dr. R. Yağcı, the director of the 
Soli-Pompeiopolis excavations, the authors made a 
preliminary investigation of the kiln site remains, taking 
measurements and collecting specimens on site. Prof. 
Dr. Yağcı and his staff also facilitated our analysis of a 
number of amphora fragments at the laboratory of the 
Soli Excavation House. Given the limited time available 
for this analysis, this report remains preliminary. More 
thorough analysis of the kiln site and its assemblage is 
required before a definitive typology of locally produced 
amphoras can be attained. The recent identification of 
4 LRA 1 kiln sites and of numerous LRA 1 amphora 
remains at nearby Elaiussa-Sebaste help to demonstrate 
the importance of the LRA 1 amphora to our 
understanding of the economic vitality of late Roman 
Cilicia (see A. Ferrazzoli – M. Ricci, “Productions and 
Trade of a Cilician City from the Roman to Byzantine 
Age: The case of Elaiussa Sebaste”, in: Rough Cilicia: 
New Archaeolog ical and Historical Approaches, 
forthcoming; V. Iacomi, “Some notes on late antique oil 
and wine production in Cilicia and Asia Minor on the 
light of epigraphical evidence”, in: Olive Oil and 
Wine Production in Ancient Anatolia, forthcoming; 
E. E. Schneider, Elaiussa Sebaste II. Un Porto tra 

Soli/Pompeiopolis’te LRA 1 Amphora Fırını Alanı

An LRA 1 Amphora Kiln Site at Soli/Pompeiopolis 
Caroline AUTRET – Remzi YAĞCI – Nicholas K. RAUH
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açısında Soli-Pompeiopolis’te incelenen örneklere dik-
kat çekici benzerliğe sahiptir (Res. 2). 

Denize çok yakın konumdaki amphora atölyesi ve küçük 
nekropolü, yavaşça, doğu-batı yönünde kıvrılan büyük 
bir kumul altına gömülmüş. Bu sahil kumulu, plajın 
hemen gerisinde 4 m.’ye yaklaşan bir tepe yapıyor. Yakın 
zamanda dolmuş garajı ve çocuk parkı gibi kimi tesisler 
için kumulun arka tarafında kazılar yapıldı (Res. 3). Bu 
kazı sırasında tamamen tahrip olan fırının yanında piş-
miş toprak amphora kalıntılarından oluşan bir tepecik 
ortaya çıktı. Kazı sonunda kalan kesitte, kumul otlarıyla 
örtülü kumul formasyonu tarafından sıkıştırılan seramik 
atıklarının yoğun bir yığın oluşturduğu gözlendi (Res. 4). 
Yakın zamandaki tahribata karşın gün ışığına çıkan 
kalıntılar bir zamanlar burada önemli bir amphora üre-
tim atölyesi bulunduğunu açıkça göstermektedir. Dört 
metre yüksekliğindeki amphora kalıntıları tepesi doğuya 
doğru 12 m. kadar uzandıktan sonra komşu mezarların 
altına inmektedir. Asıl üretim tesisleri ve yanı başındaki 
atık yığını şüphesiz eski limanın mendireğinden ve de 
yaklaşık 650 m. mesafede, Soli’nin merkezindeki Roma 
tiyatrosunun bulunduğu tepeden görülebiliyordu.

Fırın Alanının Tanımlanması

Fırın tesisinin tahribatına karşın, amphora kalıntı yığını-
nın görkeminden ve kum çukurundan dağılan parçaların 
miktarından, burada seramik, özellikle de amphora üre-
timinin yoğunluğu rahatlıkla anlaşılmaktadır. Ön incele-
memize göre burada üretilen birincil form J. A. Riley’nin 
geç Roma Amphorası Tip 1’dir (LRA 1, Riley 1979). Atık 
yığınını biraz daha yakından dikkatlice inceleyince amp-
hora haricinde başka kap formları da fark edilmiştir (Çatı 
kiremitleri, tekne fragmanları ve küçük halka benzeri 
amphora altlığı) (Res. 5). Kum çukurunda görülen 

Oriente e Occidente, 2003). In addition, some 26 LRA 1 
amphoras have been assembled in the Anamur 
Ar chaeological Museum, several of which bear 
remarkable similarity (in form, size, and fabric) with 
the fragments analyzed at the Soli-Pompeiopolis Kiln 
Site (Fig. 2). 

Due to their close proximity to the sea, the amphora kiln 
site and its small neighboring necropolis were gradually 
inundated and buried beneath a large east-west trending 
sand dune. The coastal dune rises to a 4 m. crest directly 
behind the beach. In recent years a large sandpit was 
excavated along the backside of the dune to facilitate the 
construction of installations in the immediate vicinity, 
including a large public garage and a nearby children’s 
playground (Fig. 3). This excavation work appears to 
have completely destroyed the kiln structure itself while 
leaving exposed the remains of a tall mound of ceramic 
amphora debris. In the scarp left by the excavators the 
authors observed a densely packed concentration of 
discarded ceramic fragments compressed beneath the 
dune formation that is still carpeted by dune grass 
(Fig. 4). Despite the recent damage, the exposed 
remains furnish unmistakable proof that a sizable ampho-
ra production center once existed at this location. The 
4 m. tall mound of amphora debris extends approxi-
mately 12 m. east before it subsides near the remains of 
neighboring tombs. The original amphora production 
center and its sizeable mound of discarded amphora 
parts would undoubtedly have been visible from the 
mole of the ancient harbor and probably from the 
heights of the Roman theater at the center of Soli itself 
(some 650 m. away).

Res. 1  Soli-Pompeiopolis hava fotoğrafında fırın alanının yeri
Fig. 1  Aerial View of Soli-Pompeiopolis showing location of  
kiln site

Res. 2   
LRA 1 Yassı Ada 
amphora (Anamur 
Müzesi Env. No. 
14.5.92) 
Fig. 2   
LRA 1 Yassı Ada 
amphora (Inv. No. 
14.5.92) at the 
Anamur Museum
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işlenmiş mermer bloklar ve küçük kemik parçaları muh-
temelen yoğun şekilde tahrip olan mezarlardan gelmiş 
olmalıdır. Dağılmış karbon parçacıklarının varlığı da 
kesitte görülebiliyordu ve bir kısmı da seramik kalıntıları 
arasında in situ halde kısmen açığa çıkmıştır. Kalıntılar 
arasında fırın sıvası parçası, çok sayıda hatalı pişmiş 
amphora fragmanları, bazıları birbirine yapışmış, diğer-
leri deforme olmuş veya pişirme sırasında aşırı ısınmış 
parçalar tanımlanabilmiştir. Buranın sırlarını açığa veren 
amphora fragmanları, atıklar, hatalı pişirimler, vitrifiye 
olmuş seramik kalıntılarından oluşan yığın, topladığı-
mız örneklerin kesinlikle burada üretildiğini doğrula-
maktadır.

Üretim Malzemesi Analizi

Alandan alınan LRA 1 amphora fragmanlarının form 
veren parçaları ağız kenarları, omuzlar, kulplar ve bir 
grup gövde parçasıdır. Üst kısımları nerdeyse sapasağ-
lam olan çok sayıda fragman vardı. Bununla birlikte LRA 
1 alt gövdesine ait sadece tek bir örnek ortaya çıkarılmış-
tır. Güzel örneklerden biri kulpuyla birlikte tek parça 
halindeki ağız kenarı parçası idi (Soli KS No. 14, Res. 6). 
Kırık amphora ağzının dış çapı 5.5 cm. olarak hesaplan-
dı. Kulp, üstte derin dilimli ve hafif oval kesitlidir. 
Yaklaşık 12 cm. boyundaki kulp, boynun ortasındaki 
eklemden çıkıp biraz yatay uzandıktan sonra artık mev-
cut olmayan omza doğru kıvrılmaktadır. Kulpun bağlan-
dığı yerde, ağız kenarından kulpun üst kısmına doğru 
uzanan içbükey “parmak” bandının hafif sırtı görülebil-
mektedir. Bu özellikler sayesinde amphoramızı İ.S. 5. 
yy.’a tarihlenen LRA 1A tip olarak tanımlayabiliyoruz. 
İlginç olan bir diğer parça ise (Soli KS No. 26) (Res. 7) 
daha iyi korunmuş olup, ağız kenarı ve boyun tamdır ve 
kulpun uzantıları görülebilir. Çapı 9.6 cm. olan görece 

Description of the Kiln Site

Despite the destruction of the kiln structure, the impres-
sive pile of the amphora debris and the quantity of 
potsherds strewn about the sandpit confirm the scale of 
ceramic production at this locale, particularly amphora 
production. Based on our preliminary investigation, the 
principle form produced at the kiln site was J. A. Riley’s 
late Roman Amphora Type 1 (LRA 1, Riley 1979). Close 
inspection of the compressed remains of the ceramic 
debris allowed for the identification of a few additional 
forms, including roof tiles, basin fragments, and a small 
ring-like amphora stand (Fig. 5). Loose worked blocks of 
marble and small bone fragments strewn about the sand-
pit probably originated from the heavily damaged 
tombs. The presence of dispersed bits of carbon was 
likewise discernible in the scarp, some partially exposed 
in situ amid the ceramic remains. The authors also identi-
fied a lump of kiln lining as well as numerous over fired 
amphora fragments, some visibly fused to one another, 
others deformed or excessively heated during the firing 
process. This telltale combination of amphora fragments, 
discards, misfires, and vitrified ceramic remains help to 
confirm that the amphora remains we collected on site 
were produced at this locale.

Analysis of Production Materials

Diagnostic remains of LRA 1 amphora fragments recov-
ered at the site included rims, shoulders, handles and a 
handful of body sherds. Numerous upper portions of the 
amphora were observed nearly intact, however, only 
one substantial example of a lower body fragment of an 
LRA 1 was recovered. One diagnostic example (Soli KS 
No. 14, Fig. 6) survives as rim fragment with attached 

Res. 3  Kazı çukuru, atık yığını ve Nekropol kalıntılarının görünüşü 
Fig. 3  View of excavation pit, amphora debris, and Necropolis 
remains

Res. 4  Atık yığınında amphora kalıntılarının görünüşü 
Fig. 4  View of amphora remains in debris mound
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ince yuvarlanmış ağız, kısa silindirik boyun ve bir önce-
ki örneğe (Soli KS No. 14) göre daha az derin dilimli bir 
kulp fragmanına sahiptir ancak kesiti yine ovaldir. 
İçbükey bantlar yerine boyunda bir mühüre benzeyen 
derin dikdörtgen içerlek bir kısım vardır. Bu parça da 
LRA 1 amphoralarının genel karakteristiklerine sahip 
olmasına karşın büyük ağız çapı LRA 1B olarak adlandı-
rılan ve İ.S. 5. yy. sonu ile 7. yy. başlarına tarihlenen geç 
bir versiyona daha uygundur. KS No. 27 fragmanında 
(Res. 8) ise tahribe rağmen düzlenmiş dışa çekik ağız 
kenarına sahiptir. Ağzın iç çapı yaklaşık 9 cm. olup, bir 
önceki örneğimizle yaklaşık aynı ebatlarda olduğuna 
işaret etmektedir. Boyun düz ve gözle fark edilir şekilde 
hafifçe bantlıdır. Kulp parçası dilimlidir, omzun korun-
muş kısmı aşağıya doğru keskin şekilde inmektedir. 
Birbirine yakın tekerlek sırtlı yüzey yivlerine sahiptir. 
Örnek aldığımız tek gövde parçası oldukça silindirik 
olup düzgün aralıklı oluklu bantlar dip kısmında içe 
doğru döndüğü yere kadar uzanır. Bu gövde parçası da 
LRA 1B tipi ile benzerlik gösterir. Kısacası, Soli-
Pompeiopolis’te örnek aldığımız amphora fırın alanında-
ki parçalar üzerindeki ilk gözlemlerimize göre burada 
LRA 1A ve 1B tipi amphoralar İ.S. yak. 5. yy. başından 7. 
yy. başına kadar üretilmiştir.

Dijital mikroskop altında incelen seramik hamurlarının 
homojenliği, yukarıda bahsedilen amphora fragmanları-
nın ve diğer seramik malzemenin (kesiti Y-biçimli ilgi 
çekici büyük bir tekne, amphora altlığı ve fırın sıvası da 
dâhil olmak üzere) burada üretildiğini göstermektedir. 
Tüm örneklerinde görülen görece kaliteli hamurun rengi 
sarımsı bej renkten (Munsell 5Y 7/3-8/3) biraz portaka-
lımsı bej tona (Munsell 10YR 6/4) doğru değişmektedir. 

handle. The external diameter of the broken amphora 
rim is estimated at 5.5 cm. The handle is deeply sliced on 
top and slightly oval in section. Approximately 12 cm. in 
length, the handle extends horizontally from a joint at 
the midpoint of the neck for several centimeters before 
bowing down to the (missing) shoulder. Directly at the 
handle attachment, one can see the faint ridge of a con-
cave “finger” band that extends from just below the rim 
to the top of the handle. These features help to identify 
the form as the LRA 1A amphora, which dates to the 5th 
century A.D. The second diagnostic sherd of interest, Soli 
KS No. 26 (Fig. 7), is better preserved, with an intact rim 
and neck and visible fragments of the attached handles. 
This sherd exhibits a relatively thin rolled rim, 9.6 cm. in 
diameter, a short, cylindrical neck, and a handle frag-
ment less pronouncedly sliced than the previous exam-
ple (Soli KS No. 14), but still oval in section. In place of 
concave bands a deep rectangular indentation resem-
bling a stamp is visible on the neck. Although this frag-
ment likewise exhibits the general characteristics of the 
LRA 1 amphora; its wider diameter more closely approx-
imates those of a later version of the form, referred to as 
LRA 1B. The LRA 1B amphora is approximately dated 
from the end of the 5th to the beginning of the 7th centu-
ries A.D. The fragment KS No. 27 (Fig. 8) displays a dam-
aged but visibly narrow, flattened and everted rim. The 
diameter of the interior of the mouth, approximately 9 

Res. 5  Seramik amphora altlığı
Fig. 5  Ceramic amphora stand

Res. 7  LRA 1B amphora parçası (Soli KS No. 26)
Fig. 7  LRA 1B amphora sherd (Soli KS No. 26)

Res. 6  LRA 1A amphora parçası  
(Soli KS No. 14)
Fig. 6  LRA 1A amphora sherd  
(Soli KS No. 14)

Res. 8   
LRA 1B amphora parçası  

(Soli KS No. 27)
Fig. 8   

LRA 1B amphora sherd  
(Soli KS No. 27)
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Tüm örneklerde seyrek gümüşi mika, çok ince kahveren-
gi tanecikler ve de küçük kireç boşlukları, bazı parçalar-
da grimsi beyaz parçacıklar görülür. Fazla pişen parça-
larda hem dışta hem de kesitte farklı bir hamur dikkat 
çeker; ancak içteki çekirdek kısımda orijinal renk korun-
muştur ve böylece yukarıda sözü edilen örneklerle bağ-
lantı teyit edilir. Ön incelemelerimize göre amphora atık 
yığının görkemli ebatları ve yoğunluğu, hamur homojen-
liği ve sınırlı sayıda form saptanması Soli-Pompeiopolis’te 
bir geç Roma amphora üretim merkezinin varlığını 
hemen hemen kesin olarak gösteriyor. LRA 1A ve 1B tipi 
amphora üretimi bize bu üretim yerinin 5. yy. başından 
7. yy. başına kadar üretim yaptığını anlatıyor. Üretim 
yerinin Pompeiopolis Limanı’nın uzun çimento mendi-
reğine çok yakın konumlanmış olması sayesinde yörenin 
muhtemelen şarap ve yağ gibi mallarının burada üretilen 
amphoralarla deniz aşırı ihracatını kolaylaştırıyordu.

cm., indicates that it was approximately the same size as 
the previous example. The neck is straight and gently 
banded with visible ridges. The handle fragment is sliced 
and the preserved portion of the shoulder slopes steeply 
downward with narrowly spaced wheel ridged surface 
grooves. The profile of the recovered body sherd is rela-
tively cylindrical, and it exhibits regularly spaced corru-
gated bands down to the point where it turns inward at 
the base. This body sherd also appears to approximate 
that of the LRA 1B type amphora. In short, our prelimi-
nary analysis of the amphora remains collected at the 
Soli-Pompeiopolis kiln site indicates that the production 
center manufactured both LRA 1A and 1B type ampho-
ras, from approximately the early 5th to the early 7th 

centuries A.D. 

The homogeneity of the ceramic fabrics (examined by 
digital microscope) confirms the likelihood that the 
amphora fragments and the other ceramic materials 
mentioned above, including a large basin with a distinc-
tive Y-shaped rim (in section), the small amphora stand, 
and the lump of kiln lining, were all produced at this 
location. The entire assemblage exhibits a relatively fine 
fabric with color ranging from a yellowish-beige (Munsell 
5Y 7/3-8/3) to a somewhat orange-beige tint (Munsell 
10YR 6/4). All samples exhibit sparse, very fine frag-
ments of silvery mica, very fine brown speck inclusions, 
as well as small lime holes. Some sherds also display 
grayish-white inclusions. Over-fired fragments exhibit a 
noticeably different texture both on the surface and in 
section; however, the interior core tends to preserve the 
same original color, thus confirming their relationship to 
the assemblage of forms mentioned above. Based on our 
preliminary investigation the impressive height and den-
sity of the amphora debris pile, combined with the 
homogeneity of fabric, and the significant concentration 
of a limited number of forms, it seems certain that a Late 
Roman amphora production center existed at Soli-
Pompeiopolis. The production of LRA 1A and LRA 1B 
type amphoras enables us to date the production from 
the early 5th to the early 7th centuries A.D. The close 
proximity of the kiln site to the long cement mole of 
the Roman harbor at Pompeiopolis indicates that 
the inhabitants of Soli-Pompeiopolis relied on the 
amphoras produced at this kiln site for shipping locally 
produced commodities (most probably wine and oil) 
across the seas.


