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Antalya İli, Alanya İlçesi, Okurcalar Kasabası sınırları 
içinde bulunan Alara Kalesi ve Ortaçağ yerleşmesindeki 
kazı çalışması T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 
15 Temmuz - 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekle ş-
tirilmiştir*. 

Bir önceki kazı sezonunda başlanılanlar ve bu sene ilk 
defa kazısı yapılan yeni açmalarla birlikte, bu sezon üç 
farklı bölgede on dört alanda çalışılmıştır. Kazının ilk beş 
yıllık programına bağlı olarak 2007 yılında başlanan İç 
Kale Köşk, Aşağı Hamam ve Demirci Atölyesi kazılarını 
tamamlamak öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Bu 
sayılanların dışında, Kasırlı Hamam’ın güneybatısındaki 
bölümde, Orta Kale kapısı ve çevresindeki alanlarda da 
kazılara devam edilmiş, Orta Kale’nin kuzey ve doğu 
bölümlerindeki yeni açmalar ile bu bölgede yoğun-
laşılmıştır. 

Yerleşmede fotogrametrik belgeleme ve ölçümlemelere 
devam edilmiş; son dört yılda ele geçirilen çinilerin kata-
loğu hazırlanmış; geçen yıllarda ortaya çıkarılan Ayazma 
Şapeli’nin koruma ve restorasyonu onaylanan projesine 
göre uygulanmıştır. Sezon bitiminde ortaya çıkarılan 
mimari kalıntılar konservasyon amacıyla kireç harçla 
dondurulmuştur. Araştırmaların bir diğer boyutunu da 
yüzey araştırmaları oluşturmaktadır. Çevrede tarihi coğ-
rafya sorularının cevaplanması amacıyla yüzey araştır-
malarına hız verilmiştir. 

* Kazıya, Selçuk Üniversitesi ve Berlin Frei Üniversitesi’nden 
Sanat Tarihçi, Mimar ve Arkeolog olmak üzere toplam dört 
bilim adamı ve 16 öğrenci katılmış, ayrıca toplam 11 işçi 
çalışmıştır. Arkeolog G. Öztürk Bakanlık temsilcisi olarak 
görev almıştır. Kazı ve araştırmalar, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü DÖSİMM 
tarafından finanse edilerek desteklenmiştir. Ayrıca, Suna - 
İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü 
(AKMED) tarafından sağlanan destekler de çalışmalara ivme 
katmıştır. 

Excavations at the Alara Fortress and medieval settle-
ment, located within the Okurcalar Kasabası of Alanya, 
Antalya, were conducted from July 15 to August 14 with 
permission issued by the Ministry of Culture and 
Tourism*.

This campaign’s work covered 14 areas in three zones, 
including those started the year before and new ones. In 
accordance to the five-year program of excavations, digs 
in the Citadel and Kiosk, Lower Baths and Blacksmith’s 
Workshop, initiated in 2007, were given priority for com-
pletion. In addition, excavations continued in the south-
west part of the Kasırlı Hamam, and the Middle City 
Gate and surrounding areas, and work concentrated in 
the north and east parts of the Middle Fortress with new 
trenches.

Documentation and measurements using photometric 
methods continued; cataloguing of tiles, uncovered in 
the last four years, was resumed; conservation and resto-
ration of the Ayazma Chapel, uncovered in previous 
years, were conducted according to projects prepared 
and officially approved. Architectural remains uncovered 
during the campaign were preserved with lime mortar at 
the end of the campaign. Another face of the campaign 
surveys were in the surround areas to clarify questions 
regarding historical geography.

* The excavation team comprised four scholars including art 
historians, architects and archaeologists and 16 students 
from Selçuk University and Berlin Free University as well as 
11 workers. State representative was archaeologist G. Öztürk. 
Financing was provided by the Ministry of Culture and the 
Tourism General Directorate of Cultural Heritage and Muse-
ums, DÖSİMM. In addition, Vehbi Koç Foundation Suna & 
İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED)’s contributions accelerated and facilitated the 
campaign.

Alara Kazısı 2010

Excavations at Alara in 2010
Osman ERAVŞAR
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Kazı Çalışmaları

İç Kale ve Köşk Kazısı: 2010 yılı sezonunun temel hedef-
lerinden birisi, İç Kale kazılarının tamamlanması idi. Bu 
amaçla geçen yıllarda ortaya çıkarılan basamaklar ve 
kalenin batısındaki mekânların çevresinde eksik kalan 
kazılar tamamlanmıştır. Bu alanların dışında İç Kale’nin 
doğusundaki mekânlar ve hamamın batısındaki bölüm 
olmak üzere iki farklı bölgede daha kazı yapılmıştır 
(Res. 1). Geçen yıl, İç Kale’nin güneyindeki kale kapısı 
ile saray arasındaki kot farkına uygun olarak, kale kapı-
sından başlayıp yukarı bölümlerle ulaşımı sağlayan kıv-
rımlı basamaklardan oluşan bir merdiven bulunmuştu. 
Bu bölgedeki kazının amacı, İç Kale’de sarayın nerede 
olduğu sorusuna yanıt sağlayacak verileri ortaya koy-
mak, ayrıca sarayın müştemilatı olarak kullanılan 
mekânlarını ortaya çıkararak bunların dönemsel deği-
şimlerini sorgulamaktı. İç Kale’nin güney ve doğu tara-
fında bulunan sarnıçların saray ve Kasırlı Hamam ile 
olan mimari bağını anlamayı da hedeflemiştir. 

Kasırlı Hamam’ın güneyinde bir bölümü yıkıntı halinde 
olan tonozlu birkaç oda bulunmaktaydı. Bunların bir 
bölümü kayalara oyularak, sarayın hemen bitişiğinde, İç 
Kale sur duvarına bitişik olarak inşa edilmişti. İçlerinde 
dolgu toprak ve saraydan düştüğünü tahmin ettiğimiz 
yapı malzemeleri bulunuyordu. İç Kale’deki diğer 
mekânlar ve bitişiğindeki sarnıç ile olan ilişkisini ortaya 
çıkarmak amacıyla, yapının girişi olduğu düşünülen 
bölümden başlayarak iç kısımlarına doğru toprak kaldı-
rılmıştır. Kazı alanının doğusunda, iki sarnıcın kapağı ve 

Excavations

Excavations at the Citadel and Kiosk: One of the basic 
targets of the 2010 campaign was to complete the exca-
vations at the citadel. For this purpose, excavations of 
stairs and rooms to the west of the citadel, exposed in 
the previous years, were completed. Additionally, two 
new areas, rooms to the east of the citadel and the area 
to the west of the baths, were excavated (Fig. 1). Last 
year, a stairway was found connecting the City Gate on 
the south of the citadel and the palace. The excavation 
was to determine the palace’s location in the citadel, as 
well as uncovering auxiliary rooms of the palace to 
examine their historical evolution. Furthermore, it was 
determined to clarify the architectural connection of the 
cisterns in the east and the south parts of the citadel with 
that of the palace and Kasırlı Hamam.

There were some vaulted rooms in the south of Kasırlı 
Hamam that seemed in poor condition. Some were hewn 
into the rock adjoining the fortification of the citadel, next 
to the palace. They were full of fill and construction mate-
rials, possibly fallen from the palace above. In order to 
reveal their connection with other rooms in the citadel 
and the adjoining cistern, fill was removed from doorways 
inwards. In the east of the excavation area, were found 
two lids for cisterns and other remains. Work started in 
the east of the citadel and continued westwards. In the 
area adjoining the fortification, heaps of rubble were 
removed to a level of -2.20 m. Part of the cisterns’ west 
façade and a wall, possibly belonging to the cistern, were 

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

Res. 2   İç Kale’de kasrın güneydoğu bölümündeki kazı alanı
Fig. 2   Excavation area in the southeast of the kiosk in the citadel
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bir takım kalıntılar bulunuyordu. Çalışmalarımız İç 
Kale’nin doğusunda başlayıp batıya doğru devam etmiş-
tir. Sur duvarının hemen bitişiğindeki alanda, moloz 
yığını kaldırılarak -2.20 m. seviyesine inilmiş, sarnıçların 
batı cephesinin bir bölümü ve sarnıca ait olduğunu 
düşündüğümüz bir duvar tespit edilmiştir. Kazı sırasında 
formları bozulmuş figürlü ve bitkisel bezemeli çini par-
çaları ile form vermeyen seramik parçaları ele geçmiştir. 

Kasırlı Hamam’ın güneydoğu köşesindeki sur duvarları-
nın etrafında yer alan moloz yığını kaldırılmıştır. Burada 
açmanın güneydoğu ucunda bulunan burç ile bu alanın 
bağlantısının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Kazıya 
açmanın kuzeydoğusundan başlanmış ve burcun bulun-
duğu alana doğru devam edilmiştir. Burç kapısının 
kemer açıklığından -0.90 m. seviyesine inildiğinde kapı 
açıklığı bulunmuş ve buradaki çalışmalara son verilmiş-
tir. Form vermeyen bitkisel bezemeli çini parçaları ve 
mekânın örtüsüne ait kiremit parçaları ele geçen bulun-
tulardandır.

İç Kale’deki diğer bir kazı alanı da (H açması) Kasırlı 
Hamam’ın güneydoğusunda yer alan yapı kalıntısıdır 
(Res. 1-2). Yapı birbirlerine düzgün bir biçimde bağlanan 
mekânlardan oluşuyordu. 2008 ve 2009 yıllarında H1, 
H2 ve H3 alanlarının kazısı tamamlanmış, H4 birimin-
deki çalışma ise yarım kalmıştı. Buradaki kazının amacı, 
taş yığınları altındaki mekânların özgün niteliğinin anla-
şılabilmesi, sarayın asıl bölümünün burası olabileceği 
hipotezi çerçevesinde yapım tekniği, plan organizasyo-
nunun ortaya çıkarılması idi.

H4 açması, H1 açmasınının güneyinde ve H3 açmasının 
doğusunda yer almaktadır. H3 açmasında doğu duvarda 
ortaya çıkartılan kapı açıklığından itibaren H4 açmasına 
doğru duvar takibi yapılmıştır. Üst örtü ve moloz yığınla-
rının kaldırılmasıyla burada küçük bir mekânın varlığı 

identified. Small finds included amorphous tile fragments 
with figural and floral decoration and ceramic sherds 
lending themselves to no specific form.

Heaps of rubble along the fortifications at the southeast 
corner of Kasırlı Hamam were removed to reveal the 
connection between the bastion, in the southeast corner 
of the trench, and this area. Excavation started from the 
northeast of the trench and continued towards the area 
where the bastion was located. When the excavation 
level was lowered from the arch top of the bastion’s 
doorway to -0.90 m., the doorway was reached and the 
work was terminated. Small finds included amorphous 
tile fragments with floral decoration and fragments of 
roof tiles from the superstructure.

Another excavation area (trench H) in the citadel cov-
ered the remains of buildings to the southeast of Kasırlı 
Hamam (Fig. 1-2). The building comprised rooms inter-
connected. In 2008 and 2009 excavation of areas H1, 
H2 and H3 were completed, while that in H4 stopped, 
and left incomplete. The goal of excavation here was to 
determine the actual purpose of the rooms buried under 
rubble with construction techniques, along with layout 
arrangements based on the hypothesis that this could be 
the main area of the palace.

Trench H4 was located to the south of H1 and east of 
H3. From the doorway in the east wall in H3, a wall, 
leading toward H4, was found. In removing the rubble 
from the superstructure, a small room was uncovered. Its 
east, south and north walls were exposed and a window 
was found on the south and east walls. No small finds 
were found. Rubble inside H4, thought to have fallen 
from the superstructure and its rooms, was removed 
systematically and stored at specified areas within trench 
H. Traces of frescoes on the walls and small roof tile 

Res. 3   Orta Kale’de kale girişi ve çevresindeki kazı alanı Fig. 3   Middle fortress, excavation in the city gate and environs
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tespit edilmiştir. Bu mekânın doğu, güney ve kuzey 
duvarları ortaya çıkarılmış, güney-doğu duvarlarında 
pencere açıklığı tespit edilmiştir. Alanda herhangi bir 
küçük buluntuya rastlanılmamıştır. H4 alanında da üst 
örtü ve diğer mekânlardan yıkılarak yapının içini doldur-
duğunu düşündüğümüz malzemeler düzenli bir biçimde 
kaldırılarak H açması içinde belirli bölümlerde depolan-
mıştır. Mekânın duvarlarında sıva üzerinde fresk parçala-
rının izlerine ve küçük kiremit parçalarına rastlanılmıştır. 
Böylelikle İç Kale’nin bu bölümü de restorasyona hazır 
bir hale getirilmiştir.

Orta Kale Açmaları: Orta Kale bölümü, günümüzde 
algılanılan kalenin girişinden itibaren başlar. 

Orta Kale’nin doğusunda, alanın ortasına yakın bir yerde 
büyük bir yapı dikkati çeker. Kale kapısının hemen arka-
sında, İç Kale’ye çıkış yolu üzerinde sur duvarlarının 
karşısındaki kalıntıların doğu kısmı önceki yıl ortaya 
çıkarılmıştı. Bu mekânın, batıda Orta Kale surlarına 
kadar devam ettiği, surlar arasında organik bir bağ oluş-
turulduğu anlaşılmıştır (Res. 3).

Yerleşmenin birçok yerinde olduğu gibi bu mekânı da 
saran yoğun bitki örtüsü temizlendikten sonra A2 açma-
sının hemen batısında yer alan 12.00x2.70 m. ölçülerine 
sahip birim ile A3 açması olarak adlandırılan mekân 
kazılmıştır (Res. 4). Bu açmanın batısında, surlara ulaşı-
mı sağlayan bir koridor tasarlandığı görülmüştür. 
Koridorun geniş olması, surların bu bölümündeki diğer 
bir yapı ile irtibatlı olabileceğini akla getirmektedir. Bir 
bölümü anakaya üzerine oturtulan mekânın, kaba yonu 
taştan inşa edildiği, üst örtüsünün ahşap hatıllı olduğu 
anlaşılmaktadır. Ortalama 40 cm. kalınlığındaki duvar-
lar, belli bir seviyeye kadar yıkılmıştır. Güney duvarının 
da ortaya çıkarılmasıyla yapının yaklaşık 6.00x3.80 m. 
ölçüsünde olduğu anlaşılmıştır. Bir adet asker muskası, 
Ortaçağ’a ait olduğu düşünülen rozet motifli mermer 

fragments were found. Thus, this section of the citadel 
was also prepared for restoration.

Middle Fortress Trenches: The middle fortress starts from 
the city gate perceived today. In the east of the middle 
fortress and close to the center, is a large building. Its 
eastern remains, behind the city gate and facing the for-
tifications on the way to the citadel, had been excavated 
previously. It was seen that a room extended to the mid-
dle city fortifications on the west and established an 
organic connection between the fortifications (Fig. 3).

After cleaning the dense vegetation covering this room, 
as necessary in all other parts of the settlement, trench 
A3 measuring 12.00x2.70 m., was excavated right to the 
west of trench A2 (Fig. 4). A corridor connecting to the 
fortification was found to the west of this trench. That this 

Res. 4   Orta Kale’de kale kapısı arkasında bulunan yapı kalıntıları Fig. 4   Building remains behind the city gate in the middle fortress

Res. 5   Orta Kale’de girişin arkasında ortaya çıkarılan basamaklar
Fig. 5   Stairway uncovered behind the city gate in the middle 
fortress
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parçalar, birçok çivi ve form vermeyen sırlı ve sırsız sera-
mik parçaları burada ele geçen başlıca buluntulardır. 

Orta Kale’deki bir diğer kazı alanı A3 açmasının batısın-
da yer alan A4 açmasıdır. Burada yamuk planlı bir 
mekân ortaya çıkarılmıştır. Kazı sırasında çok sayıda çivi, 
bir kapıya ait olabilecek metal objeler, form vermeyen 
seramik parçaları, kâse olabileceği düşünülen üzeri bit-
kisel motifli bir seramik parçası ile bakır levha ve bir 
mermer kapı lentosu bulunmuştur. Orta Kale’de kazısı 
yapılan bir diğer alan ise kapının hemen önündeki B1 
mekânıdır (Res. 5). Orta Kale girişi ile burç arasındaki 
toprak kaldırılmış ve kalenin içine doğru tırmanan mer-
diven basamakları ortaya çıkarılmıştır. 

Aşağı Hamam Kazısı: Bu sezon, hamamın güneyinde C 
açması olarak adlandırılan alanda çalışılmıştır (Res. 6). 

corridor is wide suggests it connected with another 
structure. The aforementioned room was partly con-
structed using the natural rock formations, and partly 
built with rough cut stones, and it had a superstructure 
of timber beams. Walls with a thickness of 0.40 m. are 
extant to a certain level. With the south wall exposed, 
the room is understood to be about 6.00x3.80 m. Small 
finds included a military amulet, marble fragments with 
rosettes, possibly of the Middle Ages, numerous nails 
and sherds of glazed and unglazed pottery providing no 
profile. 

Another area of excavation in the middle fortress is 
trench A4 to the west of A3. A trapezoidal room was 
exposed here. Finds included numerous nails, metal 
door accessories, and potsherds with no profile. One 
shard (showing a floral motif and possibly part of a 
bowl), a copper plaque and a marble door lintel were 
also among the finds. Room B1, directly in front of the 
doorway, was another excavation area, also in the mid-
dle fortress (Fig. 5). Earth was removed between the 
entrance to the middle fortress and the bastion disclosing 
a stairway, ascending inward of the middle fortress.

Excavations in the Lower Baths: In this campaign, work 
was conducted in trench C to the south of the baths 
(Fig. 6). Based on evaluations of architectural remains 
exposed previously, this area was thought to be a com-
mercial building group, comprising workshops placed 
side by side. We had since concluded, however, that 
since different rooms were aligned differently (north and 
south) these rooms did not reveal any systematic plan 
and were considered more likely a building with in a 
commercial context. In order to clarify the connection 
between these rooms in a commercial context, work was 
also conducted in trench D, Two other walls, with differ-
ent orientations, were uncovered.

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

Res. 7   2010 Kazı buluntularından örnekler
Fig. 7   Examples from finds in 2010
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Daha önceki sezonlarda ortaya çıkarılan mimari yapı 
kalıntılarından yola çıkılarak yapılan değerlendirmeler-
de alanın, atölyelerin yan yana sıralanmasıyla oluşmuş 
ticari bir yapı grubu olduğu kanısına varılmıştır. Önceki 
yıllarda ortaya çıkarılan farklı mekânların güney ve 
kuzey yönde sıralandığı, bu mekânların belirli bir plan 
şemasının bulunmadığı ve bunların ticari işlevli yapılar 
olabileceğine karar vermiştik. Bu mekânlar arasındaki 
ilişkilerin anlaşılması ve ticari dokunun ortaya çıkarılma-
sı amacıyla D açmasında da çalışılmış, farklı doğrultular-
da uzanan iki adet duvar daha ortaya çıkarılmıştır. 

Hamamın güneyindeki E açmasında kazılar, kuzey ve 
doğu yönünde devam etmiş, doğu-batı doğrultusunda 
uzanan iki farklı duvar ortaya çıkarılmıştır. Açmanın 
kuzeydoğusunda yüzey toprağından yaklaşık olarak 
-0.30 m. derinliğinde, üzerinde ve kenarında düzgün 
taşlar bulunan kafatası ve iskelet parçaları ile iki adet 
dirhem, iki adet sikke, seramik (Res. 7), çini ve metal 
parçaları bulunmuştur. 

Rölöve ve Fotogrametrik Çalışma: İç Kale’de kazısı 
tamamlanan Kasırlı Hamam ile Aşağı Hamam’ın yeni 
çıkarılan bölümlerle birlikte rölöve ve ölçümlemeleri 
yapılmıştır. 

Restorasyon ve Koruma Çalışmaları: Ayazma Şapeli’nin 
hazırlanan rölöve ve restorasyon projesine göre onarımı-
na başlanılmıştır. Bu çerçevede şapelin üzeri çelik kons-
trüksiyonlu çatıyla kapatılarak koruma altına alınmıştır. 
Kazı alanlarının çevresi çit ve dikenli tel ile çevrelen-
miştir. 

Excavations in trench E, to the south of the baths, contin-
ued northwards and eastwards and two other walls, 
extending in the east-west direction, were uncovered. In 
the northeast part of the trench, at about -0.30 m. level, 
a skull and skeletal pieces, surrounded with regular 
stones around and on top, along with two dirhams, two 
coins, pottery (Fig. 7), tiles and metal pieces were found.

Relevé and Photometric Studies: Relevé and measure-
ment of Kasırlı Hamam, whose excavation was com-
pleted in the citadel and Lower Baths, were made.

Restoration and Conservation Work: Repairwork on the 
Ayazma Chapel was started according to the relevé and 
restoration project formerly prepared. Thus, the chapel 
was covered with a steel frame roof, and excavation 
areas were fenced off with barbed wire.
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Bademağacı Höyüğü’nde yürütülmekte olan kazıların 
18. Dönem çalışmalarına 22 Temmuz ile 6 Eylül 2010 
tarihleri arasında devam edilmiş* ve 45 gün süren bu 
dönem çalışmaların bitiminde, höyükteki kazıların sona 
ermesine karar verilmiştir**. 

* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adına, bizim ve Prof. 
Dr. Umurtak’ın yönetiminde sürdürülen kazılar, aynı fakülte-
den Arş. Gör. A. Yurtsever Beyazıt (MA), Arkeologlar P. Meral 
ve E. Malkoç ile Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabi-
lim Dalı öğrencileri D. Yılmaz, R. Yangibayeva, A. Onuş, M. 
Uzun, Z. Aytun, H. Uçar, B. Dinç, Ş. Gündoğan ve Restoras-
yon Uzmanı K. Kongaz’dan oluşuyordu. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Temsilciliği görevine, D. Demirci atanmıştı. Kazıya 
değişik tarihlerde Hacettepe Üniversitesi’nden Antropolog 
Prof. Dr. Y. Erdal ve Yrd. Doç. Dr. D. Erdal, Arkeozoolog Dr. 
B. de Cupere (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwe-
tenschappen, Brüksel) ile Arkeolog-Topograf S. Aydal katıldı-
lar. Kazının harcamaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, DÖSİM Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Bilim-
sel Araştırma Projeleri Başkanlığı (Proje no. 6929) ve Türk 
Tarih Kurumu Başkanlığı’nın sağladığı ödeneklerden karşı-
landı. Ulusoy Otobüs İşletmesi, kazıya katılan öğrencilerin 
Antalya’ya gidiş-dönüş otobüs biletlerini indirimli olarak 
temin etti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Baş-
kanı Sayın Başaran Ulusoy kazı araçlarımızın yakıt giderleri-
ni karşıladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Bademağacı 
Belediye Başkanı Sayın Bekir Akyol bir kepçeli araç yollaya-
rak höyük etrafına biriktirilen atık toprağın uzaklaştırılmasını; 
Komşu Dağbeli Beldesi Belediye Başkanı Sayın Ali Gökay da 
belediyesinin itfaiye aracını göndererek, aracın yükselen 
merdiveninden kazının mimarlık resimlerinin çekilmesine 
olanak sağladılar. Kazıya katılarak zor koşullarda görev 
yapan değişik konulardan uzman meslektaşlarımız ve öğren-
cilerimizle, sağladıkları ödenek ve yardımlarla kazının 
önemli ihtiyaçlarını karşılayan kurumların değerli yöneticile-
rine teşekkürlerimi sunuyorum. Kazımızı Döşemealtı İlçesi 
Kaymakamı Mehmet Baygül ve Bademağacı Belediye Başka-
nı Sayın Bekir Akyol ziyaret etmişlerdir.

 Son iki yılda olduğu gibi bu çalışma döneminin sonunda da, 
bir balon ile höyüğün havadan fotoğraflanması sağlanmıştır. 

** Bademağacı kazılarının yayınlanmış yıllık ön raporları: 
 R. Duru, ”Bademağacı Höyüğü (Kızılkaya) Kazıları. 1993 Yılı 

Çalışma Raporu”, Belleten LX, 1997, 783-800; “Bademağacı 

The 18th season of excavations at Bademağacı Höyük 
took place between 22nd July and 6th September 2010*. 
The decision was made to terminate excavations at the 
höyük after the 45 day work period of this season**.

* The excavations team led by myself and Prof. Umurtak, 
under the auspices of the Istanbul University Faculty of Let-
ters, consisted of Research Assistant A. Yurtsever Beyazıt 
(MA), Archaeologists P. Meral and E. Malkoç and Depart-
ment of Protohistory and Neareastern Archaeology students 
D. Yılmaz, R. Yangibayeva, A. Onuş, M. Uzun, Z. Aytun, H. 
Uçar, B. Dinç and Ş. Gündoğan and Restoration Specialist K. 
Kongaz, all from the same Faculty. Our colleague D. Demirci 
was appointed as representative of the Ministry of Culture 
and Tourism. On different dates Anthropologist Prof. Dr. Y. 
Erdal and Dr. D. Erdal from Hacettepe University, Archeozo-
ologist Dr. B. de Cupere (Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, Brüksel) and Archaeologist-Topogra-
pher S. Aydal joined the excavations. The expenditure of the 
Excavations was met by contributions from the Directorate of 
Cultural Heritage and Museums, the DOSIM Directorate, the 
Istanbul University Secretariat of Scientific Research Projects 
(Project no. 6929). 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 Association of Turkish 
Travel Agencies (TÜRSAB), B. Ulusoy, financed the fuel 
expenses of the vehicles used at the excavations. As in previ-
ous years, this year Mayor of the Bademağacı Mr. Bekir Akyol 
sent a vehicle with a digger to clear away the soil that had 
collected around the höyük; the Mayor of neighbouring town 
Dağbeli, Ali Gökay, sent a fire engine so that photographs of 
the architecture could be taken from the raised ladder of the 
vehicle. I extend my thanks to my professional colleagues, 
specialists on different topics, and also the students who 
joined the Excavations and worked under difficult conditions 
and the foundations and their honorable directors who pro-
vided the financial support that made it possible to carry out 
these excavations. The district official (Kaymakam) of the 
town of Döşemealtı, Mehmet Baygül, and Bademağacı 
Mayor, Bekir Akyol, both visited the excavations. 

 As in the past two years, a hot air balloon was used to take 
aerial photographs of the höyük.

** The previously published annual preliminary reports: 
 R. Duru, “Bademağacı Höyüğü (Kızılkaya) Kazıları. 1993 Yılı 

Bademağacı 2010 Yılı Kazıları

Excavations at Bademağacı in 2010
Refik DURU – Gülsün UMURTAK
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Kazıların son yılı olması nedeniyle bu çalışma dönemin-
de ağırlıklı olarak, daha ziyade iki yıl önce höyüğün 
güney yarısında başlanan araştırmalara devam edilmiş 
ve özellikle 2009 yılında bu kesimde geniş alanlarda 
incelenmeye başlanmış olan İlk Tunç Çağı II (İTÇ II) yer-
leşmesinin mimarlık durumunun aydınlatılmasına çalı-
şılmıştır. Bu şekilde, höyüğün güneybatısında çok geniş 
alanların kazılmasıyla İTÇ yerleşmesinin bu kesimdeki 
çok karmaşık ve yoğun olan yapı kalıntılarının durumu 
öğrenilmek istenmiştir (Res. 1). Ayrıca geçmiş senelerde 
kazılan, ancak mimarlık konularında daha fazla bilgi 
edinilmeye ihtiyaç duyulan bazı yerlerde de çalışılarak, 
İTÇ döneminin cevaplanması gereken soru ve sorunları-
na yanıtlar ve çözümler bulmak amaçlanmıştır. Aynı 
nedenle höyüğün orta ve batı yamaç kesimlerinde de 
gerekli küçük ölçekli araştırmalar / kazılar gerçekleştiril-
miştir. 2010’da bir başka çalışma da, Megaron 12 ve 
13’ün temellerinin altında ve batı bitişiğinde yapılmıştır. 

Son kazı dönemi çalışmalarında edinilen bilgilere daya-
narak, genelde Bademağacı’nın sahip olduğu kültürler 
ve daha önceki yıllarda bu kültürlerin tarafımızdan sap-
tanmış olan sıralanma durumu (Stratigrafi) konusunda 
herhangi bir değişiklik yapılmasının gerekli olmadığını 
söyleyebiliriz. 

Erken Yerleşmeler
Mimarlık

Bu kazı döneminde IV 4/D 3-4 plan karelerindeki İTÇ II 
temellerinin hemen altında, yapılan küçük ölçekli kazı-
larda kayda değer bir arkeolojik kalıntı bulunmamış, 
ancak ele geçen çç ve bazı küçük buluntulardan, bu 
alanda İTÇ’nin hemen altında Geç Kalkolitik (GKÇ), 
Erken Kalkolitik (EKÇ) ve Geç Neolitik Çağ’a (GNÇ) 
kadar geriye giden yerleşmelerin olduğu anlaşılmıştır. 

Kazıları. 1994 Yılı Çalışma Raporu”, Belleten LXI, 1997, 149-
159; “Bademağacı Kazıları. 1995 ve 1996 Yılları Çalışma 
Raporu”, Belleten LXII, 1998, 709-730; “Bademağacı Kazıla-
rı. 1997 ve 1998 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXIV, 
2000, 187-212; “Bademağacı Kazıları. 1999 Yılı Çalışma 
Raporu”, Belleten LXIV, 2001, 583-598; “Bademağacı Kazı-
ları. 2000 ve 2001 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXVI, 
2003, 449-594; “Bademağacı Kazıları. 2002 ve 2003 Yılları 
Çalışma Raporu”, Belleten LXVIII, 2005,519-560; 

 R. Duru - G.Umurtak, “Bademağacı Kazıları. 2004, 2005 ve 
2006 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXXII, 2008, 195-
250; “Bademağacı Kazıları 2007 Yılı Çalışmaları – Excavati-
ons at Bademağacı in 2007”, ANMED 6, 2008, 14-19; 
“Bademağacı 2008 Yılı Kazıları – Excavations at Bademağacı 
in 2008”, ANMED 7, 2009, 15-21; “Bademağacı 2009 Yılı 
Kazıları – Excavations at Bademağacı in 2009”, ANMED 8, 
2010, 19-25.

As this was the final year of the Excavations, the work of 
the 2010 season mainly concentrated on furthering 
investigation in an area in the southern half of the höyük 
that began two years ago and was extended in 2009, 
with the aim of gaining a better understanding of the 
architectural layout of the Early Bronze Age II (EBA II) 
settlements. In keeping with this purpose, it was hoped 
that the excavation of extensive areas on the southwest-
ern side of the höyük would reveal the layout of the 
dense and complex building remains of the EBA settle-
ments in this area (Fig. 1). In addition to this, some previ-
ously excavated areas that had not yielded much infor-
mation concerning the architecture were worked on 
again with the aim of finding answers and solutions to 
the unanswered questions regarding the EBA period. For 
the same reason, small-scale investigations and excava-
tions were carried out in designated sections in the 
middle and western slope of the höyük. Another area 
where work was carried out in 2010 was the section 
under the foundations of Megarons 12 and 13, along 
with the adjacent section on their western side. 

It was not necessary to change the sequence of cultures 
(Stratigraphy) represented at Bademağacı, since the 
information gained from results of the final excavation 
period generally complied with the stratigraphy already 
determined, based on the work of the previous seasons.

 

The Early Settlements
The Architecture

During this excavation period small-scale excavations 
were carried out in grid squares IV 4/D 3-4 and, although 
no significant archaeological remains were found, it was 
determined from the pottery and small finds uncovered 
immediately under the EBA II foundations that there 

Çalışma Raporu”, Belleten LX, 1997, 783-800; “Bademağacı 
Kazıları. 1994 Yılı Çalışma Raporu”, Belleten LXI, 1997, 149-
159; “Bademağacı Kazıları. 1995 ve 1996 Yılları Çalışma 
Raporu”, Belleten LXII, 1998, 709-730; “Bademağacı 
Kazıları. 1997 ve 1998 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXIV, 
2000, 187-212; “Bademağacı Kazıları. 1999 Yılı Çalışma 
Raporu”, Belleten LXIV, 2001, 583-598; “Bademağacı 
Kazıları. 2000 ve 2001 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXVI, 
2003, 449-594; “Bademağacı Kazıları. 2002 ve 2003 Yılları 
Çalışma Raporu”, Belleten LXVIII, 2005,519-560; 

 R. Duru - G.Umurtak, “Bademağacı Kazıları. 2004, 2005 ve 
2006 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXXII, 2008, 195-250; 
“Bademağacı Kazıları 2007 Yılı Çalışmaları – Excavations at 
Bademağacı in 2007”, ANMED 6, 2008, 14-19; “Bademağacı 
2008 Yılı Kazıları – Excavations at Bademağacı in 2008”, 
ANMED 7, 2009, 15-21; “Bademağacı 2009 Yılı Kazıları – 
Excavations at Bademağacı in 2009”, ANMED 8, 2010, 
19-25.
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Res. 1   Bademağacı İTÇ yerleşim planı Fig. 1   Plan of the Bademağacı EBA settlements

Res. 2   Yerleşmenin güney kesimi, havadan görünümü 
Fig. 2   Aerial view of the southern section of the settlement
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Böylesi bir olgunun varlığının daha önceki yıllardan 
bilinmesine karşın, bu durumun bir kez daha gözlenme-
si, höyükteki İTÇ öncesi yerleşmelerin sıralanması ve 
bunların yayılım alanının belirlenmesi bakımından 
önemli olmuştur.

İTÇ Yerleşmeleri
Mimarlık

Yukarıda da söylediğimiz gibi, son kazı döneminde ağır-
lıklı olarak höyüğün güney yarısında çalışılmıştır (Res. 2). 
Höyüğün orta kesimlerindeki Kilise’nin güney bitişiğin-
de, daha önceki yıllarda kazılmış olan açmanın güney 
sınırının ötesindeki 6x15 m.’lik bir açmada (V 3 / C 5-4 
plan kareleri), yüzeyin hemen altında, iri taşlarla yapıl-
mış kalın bir duvar ve onun altında, yine özensiz iri 
taşlarla örülmüş bir duvar daha çıktı. Bunlar esasen biti-
şik alanda daha eski yıllarda çıkartılmış İTÇ II / 2 ve 1 
yapılarının devamı niteliğindedir. 

Bu kesimin batısında, V 4-5 / C 3 karelerinde, geçen yıl 
açılan ancak niteliği anlaşılamamış, kuzey / güney 
yönünde ilerleyen kalın bir duvar bulunuyordu. Bu 
duvar boyunca geliştirilen kazılarda, iri taşlarla yapılmış 
duvarlı, İTÇ II’nin son evrelerine ait yapılara ait başka 
mekânlar da saptandı.

İTÇ II’nin aynı dönemlerine ait yapı kalıntıları V 5 - VI 2 
/ C 4-3 plan karelerindeki açmada da gözlendi. Bu 
açmalardan edinilen bilgilere göre, orta kesimde yer 

were settlements dating back to the Late Chalcolithic 
(LCh.), Early Chalcolithic (ECh.) and Late Neolithic 
Periods (LN) directly under the EBA levels. Although this 
was already known from previous years, the fact that it 
was seen again in a new context has been significant in 
establishing the stratigraphy of the pre-EBA settlements 
and assessing their extent.

The EBA Settlements
The Architecture

As mentioned previously, during the final excavation 
season most of the work was carried out in the southern 
half of the mound (Fig. 2). In the centre of the höyük, 
next to the Church on the southern side and just beyond 
the southern boundary of the previously excavated sond-
age, which measured 6x15 m. (in grid squares V 3 / C 
5-4), there was a thick wall made of large stones. 
Beneath this another rough wall, also made of large 
stones, was uncovered. These walls were actually a con-
tinuation of the previously excavated buildings of EBA II 
/ 2 and 1 in the adjacent areas. 

In the western part of this section, in grid squares V 4-5 
/ C 3, there was a thick wall that continued in a north/
south direction. This was uncovered last year but its func-
tion was not understood. As excavations developed 
alongside this wall, other rooms and areas of buildings 
with large stones walls that belonged to the last phases 
of EBA II were determined.

Res. 3 
İTÇ II Megaronlarının 
güneybatıdan görünümü 
Fig. 3 
View of the EBA II megarons 
from the southwest
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alan kilisenin güneyindeki alanda, İTÇ II sonlarında 
yoğun şekilde yerleşilmişti. Ancak yapılar höyük yüzeyi-
ne çok yakın oldukları için, duvarlar büyük oranda 
bozulmuştu.

İTÇ II’nin son iki evresine tarihlenebilecek, irice taşlarla 
yapılmış başka temeller, batı yamaç boyunca sıralanan 
(V 5 - VI 2 / B 5-4 plan kareleri) megaron dizisi üzerinde 
de görülmüştür.

Höyüğümüzün güney eteklerinde 2009’da varlığı sapta-
nan yoğun yapılaşmanın daha iyi ve ayrıntılı izlenebil-
mesi için sürdürülen kazılarda elde edilen bilgiler çok 
fakat yeterince açık ve anlaşılabilir değildir. Bu kesimde, 
özellikle de yerleşmenin güneybatı köşesinde ortaya 
çıkan mimarî kalıntılar, burada İTÇ II’nin başından sonu-
na kadar olan süre içinde çok fazla oynandığı, yapıların 
-yıkımlarla veya istenerek- pek çok kez değişiklik geçir-
diğini göstermektedir. Ancak bu yoğun değişiklikler, 
yukarıda verdiğimiz stratigrafik çizelgede değişiklik 
yapılmasını gerektirmemiştir. Yerleşmenin bu kesimi, İTÇ 
II’nin en erken evresi olan İTÇ II / 3’ten itibaren, büyük 
ihtimalle höyüğün en önemli mahallesi ve belki en çok 
tehlikeyle karşılaşılan kesimi olmasından ötürü, özel ve 
farklı bir planlama ve uygulamaya sahne olmuştu. 
Kanımızca kente giriş için mevcut ana kapılardan biri 
burada idi.

Mimarlık açısından höyüğün orta kesimi ile güney yarısı, 
İTÇ II yerleşmesinin, çok önemli ve karmaşık planlan-
mış, büyük olasılıkla farklı işlevler verilmiş olan yeriydi. 
Orta kesimde 2007 ve 2008’de kazılan 17 odalı yapı 
grubu (Çok Odalı Yapı 1 – ÇOY 1; Res. 1), kuşkusuz 
yerleşmenin en güçlü kişilerinin oturduğu bir yapı, yani 
bir residans’tı. Daha güneyde, kentin dış halkasına yapı-
şık durumda konumlandırılmış olan yapılaşma ise, olası-
lıkla farklı işlevli idi. Plan ve fotoğraflardan anlaşılabile-
ceği gibi, bu kesimin doğu yarısında yan-yana sıralanmış 
iki dizi halinde küçük, dörtgen planlı mekânlar bulun-
maktadır. Bu odalardan sadece birinin kuzey kenarında 
kapısı vardır. Diğer odaların dışa açılan kapıları yok gibi 
görünmektedir. Güney kenarın batı yarısında durum 
farklıdır; buradaki yapılar dikdörtgen planlıdır ve höyü-
ğün diğer kenar çizgisi içine yapılmış ‘megaron’ planlı 
yapılara benzemektedir. Yerleşmenin dış çizgisinin kes-
kince bir dönüş yapması nedeniyle buradaki dört mega-
ron –ya da megaronumsu yapı- dörtgen değil, yamuk 
plandadır; bunlardan birinin ayrıcalıklı olarak, yerleşme 
dışına bakan kısa duvarına bir kapı açılmıştır. Bu yapının 
yine dışa bakan duvarında bir pencere kasasının yerleş-
tirildiğini akla getirecek şekilde, bir yer/yuva hazırlan-
mıştır. Bu kesimde bulunan dört yapının kuru taşla örülü 
duvarları, 1-1.5 m. yüksekliğe kadar korunmuştur. 

The building remains from the same phases of EBA II 
were observed in the sondage in grid squares V 5 - VI 2 
/ C 4-3. On the basis of information gained from this 
sounding, evidence shows that the central section, the 
area south of the Church, was densely inhabited during 
EBA II. Unfortunately, as the buildings were very close to 
the surface of the höyük, the walls had been severely 
damaged. 

There were also other foundations made from large 
stones (V 5 - VI 2 / B 5-4 grid squares) on top of a row 
of megarons along the western slope. These probably 
dated to the last two phases of EBA II. The information 
gained in 2009 during excavations carried out on the 
southern slopes of the höyük was plentiful but not totally 
clear. The 2010 survey investigated the building complex 
in more detail. The architectural remains uncovered in 
this section, especially the southwestern corner, had 
been altered several times. From the beginning to the 
end of EBA II the buildings, either through destruction or 
deliberate alterations, had been through many changes. 
Nevertheless, these alterations were not enough to 
necessitate change in the stratigraphy previously men-
tioned. This part of the settlement was probably the most 
important neighborhood of the höyük beginning with 
the earliest phase of EBA II, EBA II / 3 onwards and was 
perhaps the section that experienced the greatest threat 
from outside; this is understood from the special and dif-
ferent planning and organization. Evidence suggests that 
one of the main existing entrance gates to the city might 
have been here.

From an architectural point of view, the area of the EBA 
II settlements in the central and southern sections of the 
höyük would logically be the part where a very signifi-
cant and complex plan with a special function was 
located. In the central section, there is a 17-roomed 
building group, excavated in 2007 and 2008 (Multi-
Roomed Building 1 – MRB 1; Fig. 1). This was undoubt-
edly the residence of the most important people of the 
settlement. Further south, the building complex attached 
to the outer ring of the settlement obviously had a differ-
ent function. As can be seen from the plan and photo-
graphs, there are two rows of small, quadrangular rooms 
in the eastern half of this section. Only one of these 
rooms had a door on the northern side. It seems that the 
other rooms had no entrance. The situation in the west-
ern half of the southern side is different. The buildings 
here are rectangular in plan and resemble the ‘megaron’ 
type buildings inside the boundary line on the other side 
of the höyük. As the outer boundary of the settlement 
turns sharply here, the four megarons -or megaron-like 
buildings, are no longer quadrangular but distorted in 
plan. One of these is distinguished from the other, as it 
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2009’da başlayıp 2010’da kazısı biten güney yamacın, 
yukarıda kısaca tanıttığımız yapılaşması, bütünü ile İTÇ 
II / 3 yapı katına tarihlenmektedir. Yörede, birbiri üzerine 
inşa edilmiş yapılar veya yapılarda görülen onarım ve 
değiştirmeler arasında dikkate değer zaman farklılıkları 
olmadığını düşünüyoruz (Res. 3). Pencereli evin dış 
duvarının hemen bitişiğinde inşa edilmiş 1.5 m. kalınlı-
ğındaki duvar ile sözü edilen yapının kapı ve penceresi-
nin örülerek kapatılması arasında çok kısa, birkaç on 
yıldan fazla bir zaman farkı olmadığını sanıyoruz. Ancak 
bütün bu yukarıda tanıttığımız yapıların üzerinde görü-
len, irice taşlarla yapılmış duvarların ise, İTÇ II’nin biraz 
daha geç bir aşamasında, bütün megaron-umsu- yapıla-
rın yıkılmasından sonra yapıldıkları anlaşılmaktadır. 

İri taşlarla yapılmış olan bu kalın duvarlar, höyükten dışa 
doğru birbirine paralel şekilde uzanmaktadır ve anlam-
ları ne tür bir işlev için yapıldıkları belli değildir. 
Pencereli yapının üzerine ve biraz dışına yapılan bu geç 
yapılaşma ile ilgili olan mekânlardan birinde, tabana 
konulmuş in situ durumda onlarca tüm durumda kap 
kacak bulunmuştur. Sözü edilen bu odanın tabanındaki 
kapların içinde ve odayı dolduran yıkıntı birikiminde 
çok sayıda tunç eşya ile gümüş iğneler, gümüş bir çanak 
ve altından bir tıkaç (kulak tıkacı) ele geçmiştir. 
Yerleşmenin dış halkası olduğu kesin olan kesimdeki bir 
odanın depo işlevli olması ve ayrıca içinde değerli 
madenlerden yapılmış eşyanın bulunmasının açıklaması 
olağanüstü zordur.

Yerleşmenin güney kenarındaki bazı kesimlerin dışa 
bakan kenarları -höyüğün yamaçları-, doğu, kuzey ve 
batı yamaçlarında olduğu gibi, düzensiz taş döşelidir. 
Bazı yerlerde, en dış halkadaki evlerin dışa bakan duvar-
ları ile yamaç döşemesi arasında 75-80 cm. kalınlıkta bir 
duvar var gibi görünmektedir. Bu durumun, yamaç ile ev 

had a door opening in the short wall facing outward from 
the settlement. On the outward facing wall of this 
building, there was a groove or slot, thought to have 
been a window casement. The walls of the four buildings 
in this section were made from dry stones and had sur-
vived up to a height of 1-1.5 m. 

In 2010, the excavation of the building complex on the 
southern slope that began in 2009 (as previously men-
tioned) was completed. All of it was dated to level EBA 
II / 3. Evidence suggests that the buildings constructed 
on top of each other or the repairs and alterations 
observed did not reflect any significant time differences 
(Fig. 3). A thick wall (1.5 m.) was constructed next to the 
exterior wall of the house with a window. The door and 
window openings of this building were closed up in a 
later period but the time difference is relatively small, 
perhaps not more than a few decades. However, evi-
dence would imply that either the aforementioned large 
stones walls or the buildings were constructed in a 
slightly later phase of EBA II, possibly after the destruc-
tion of the megaron-like buildings.

These thick, large stones walls extended outward from 
the höyük in parallel lines but it is not clear what their 
function was. Above the building with a window and a 
little beyond, a large number of complete pots were 
found on the floor in situ and are linked to this later 
building structure. A large number of bronze items, 
silver pins, a silver bowl and a golden stopper (ear 
plug) were found inside some of the pots and mingled 
with the accumulation of debris on the floor. It is diffi-
cult to explain how this section, obviously the outer-
most edge of the settlement, was a storage section of a 
room and why objects made of precious metals were 
found here. 

Res. 4   Büyük boy gaga ağızlı testi (İTÇ II) 
Fig. 4   A large beak spouted jug (EBA II)

Res. 5 a-b   İTÇ II Dönemi’nden bir idol 
Fig. 5 a-b   An Idol from EBA II
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dizisi arasındaki bir savunma duvarı, yani bir ‘sur’un 
bulunduğu şeklinde algılanması mümkündür. 

İri taşlı kalın duvarlar ve yukarıda söz konusu maden 
buluntularla depo odasındaki kap kaçak İTÇ II’ye tarih-
lenmektedir; ancak kalın duvarlarla maden buluntuların 
megaronlardan daha geç bir tarihe ait olduklarında 
kuşku yoktur. 

Mimarlıkla ilgili ilginç buluntulardan biri, güney kesim-
deki tek sıra taşla yapılmış çemberdir. Yapı kalıntıları 
arasındaki bir açıklık ortasında bulunan bu yuvarlak 
yapının (!) ortasında 1 m. derinleşilmiş fakat hiçbir 
buluntu ele geçmemiştir. Bu tür tek taş sırası ile yapılmış, 
1-2 m. arasında değişen çaplarda halkalara, höyüğün 
kuzey ve orta kesimlerinde de rastlanmıştır. Höyüğü-
müzde toplam sayısı 9 olan bu halkalardan sadece biri-
nin ortasına bir gömünün yapıldığı, yani oranın bir 
mezar olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, son üç kazı 
döneminde güney mahallede ortaya çıkartılmış küp 
mezarlardan çoğunun etrafına tek taş sırası ile bir halka 
yapıldığı görülmüştür. Mimarlık buluntuları ile ilgili olan 
önemli bir husus da, megaron veya megaronumsu 
yapıların hemen hiçbirinin içinde sağlam veya in situ 
durumda kap kacak, küçük buluntu ya da taşınmaz ev 
eşyası bulunmadığı halde, biraz daha geç döneme ait 
yapılar içinde, bazıları depo odası olduklarını gösterecek 
kadar çok sayıda çanak çömlek ve başka tür eşyanın 
bulunmuş olmasıdır.

Çömlekçilik

İTÇ öncesi bulguların ele geçtiği alandaki bazı çç’ler, 
daha önce bulunan ve GKÇ’ye ait olduğu bilinen 
malzemedir. Bunların karakteristik özelliği, kısa ağızların 
dik şekilde dışa dönmüş olmasıdır. 

On the outward facing slopes, as on the eastern, north-
ern and western slopes, as well as on the southern side 
of the settlement, the sides of the höyük were paved with 
irregular stones. In some places, there appears to have 
been a wall (75-80 cm. in thickness) between the out-
ward facing walls of the houses on the outer ring of the 
settlement and the paved section on the slope. This 
could imply that a defense wall existed between the 
slope and the row of houses. 

The thick stone walls, along with the above mentioned 
metal finds and pots found in the storage room, are dated 
to EBA II; however, the thick walls and the metal finds 
undoubtedly belong to a later date than the megarons. 

One of the most architecturally interesting finds is a circle 
formed from a single row of stones in the southern sec-
tion. The center of this round building (!), located in the 
middle of an empty area among the other architectural 
remains, was explored down to 1 m. but no finds were 
uncovered. Circles of this type, made with a single row of 
stones and with diameters ranging between 1-2 m., were 
also uncovered in the northern and central sections of 
the höyük. The total number of stone circles at the höyük 
is nine but only one of them had a burial in the center, 
possibly meaning it was marked as a grave. It was also 
observed most of the pithos burials, uncovered in the 
southern neighborhood during the last three excavations 
seasons, had been surrounded by a single row of stones 
forming a circle. In relation to these finds, it is interesting 
to note that although virtually no in situ complete pots, 
small finds or non-portable furnishings were found inside 
the megaron or megaron-like buildings, there was a suf-
ficiently large number of pots and other objects inside 
buildings belonging to a slightly later period to indicate 
that some would have been storage rooms. 

Res. 6   2010 Yılında ele geçen damga mühürler 
Fig. 6   Stamp seals found in the 2010 season

Res. 7 a-b   Ayak biçimli bir damga mühür (İTÇ II) 
Fig. 7 a-b   A foot shaped stamp seal (EBA II)
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2010 döneminde çalışılan, İTÇ II’nin değişik evrelerine 
ait yapılar içinde ve bu yerleşmeleri örten birikimde, 
bazıları tüm durumda bir hayli kap bulunmuştur. 
Bunların pek çoğu ağzı dışa doğru açılan çanaklar ile 
gaga ağızlı, kalın, kısa boyunlu kaplardır (Res. 4). Arada 
uzun boyunlu gaga ağızlı zarif testiler ve çömlekler de 
vardır. Kapların pek azının üzerinde kabartma veya çizi 
bezeme yapılmıştır.

Küçük buluntular

Mühürler: Son kazı döneminde ele geçen küçük bulun-
tular arasında çoğunluk yine mühürlerdedir (Res. 5a-b). 
Baskı alanları yuvarlak, kare veya oval-ayak biçimli 
(Res. 6) olan mühürlerin sayısı 20 kadardır; bu son bulu-
nanlarla birlikte Bademağacı İTÇ II dönemi mühürlerinin 
toplam sayısı 120’yi geçmiştir. Baskı alanlarında, çoğun-
luk birbirini dik kesen iki çizginin oluşturduğu dört alan 
içine çizi ögeleri doldurulmuş olan mühürlerden bazıla-
rında ise, ilginç bezekler/doldurma motifleri veya olası-
lıkla çizgisel simgeler vardır.

Üzerinde mühür baskısı izleri bulunan pişmiş toprak disk 
biçimli bir plakanın, geçen kazı sezonlarında ele geçen 
bulla ile benzer bir işlev gördüğüne kuşku yoktur. 
Ba demağacı İTÇ II’sinin bu türden buluntuları yazı öncesi 
dönemlerin ilk yazılı belgeleri (!) olarak kabul edilebilir. 

Diğer pişmiş toprak eserler: Bunlar arasında birkaç idol 
(Res. 7a-b), çok sayıda ağırşak, iri boncuk ve düz ya da 
bezemeli ocak ayağı/kap taşıyıcı vardır.

Maden eserler: Son kazı döneminde bir iki küçük halka 
dışında maden eser bulunmamıştır. 

The Pottery

In the area of pre-EBA finds, some pottery pieces of the 
same previously known LCh. Pottery were uncovered. 
The characteristic feature of this type is their short evert-
ed mouths that extend straight upwards. 

A large number of pots, including some complete ones, 
were uncovered in the buildings belonging to various 
phases of EBA II that were excavated in the 2010 season 
and in the accumulation that covered these settlements. 
Most of these bowls were everted at the mouth with 
beak spouts, or thick rimmed jars with short necks 
(Fig. 4). Among these, there were a few finely made 
beak spouted jugs and jars with long necks. Only a small 
number of the pots were decorated with relief or linear 
decoration. 

The Small Finds

Seals: The most numerous objects among the small finds 
uncovered in the 2010 excavation are again seals (Figs. 
5a-b). There are about 20 of these seals that have round, 
square or oval foot-shaped stamp surfaces (Fig. 6). These 
most recent finds take the number of seals from the 
Bademağacı EBA II period to more than 120. On most of 
their stamp surfaces the area is divided into four sections 
by two lines that cross at right angles and these are filled 
with line drawings. On some of the seals there are inter-
esting decorations or space-filler motifs or these could 
possibly be line drawn symbols. 

A clay disk-shaped plaque with marks of a seal impres-
sion on it undoubtedly had a similar function to a bulla 
found in a previous excavations season. This type of finds 
from Bademağacı EBA II could be the first “written” 
examples (!) of pre-writing periods. 

Other clay objects: Among the clay and baked clay 
finds, there were a few idols (Fig. 7a-b), a large number 
of spindle whorls or loom weights, large beads and plain 
or decorated stove supports or pot stands. 

Metal Objects: With the exception of one or two ban-
gles, no metal objects were found in this excavations 
season. 

In 2009, after obtaining the required permission, the 
metal objects found in a room outside the house with a 
window were cleaned and repaired by our colleagues at 
the Istanbul University Faculty of Letters Department of 
Preservation and Restoration who specialize in this area. 
After the cleaning work of a specialist in this department, 
Researcher Dr. G. Emre, it was learned that the metal 
finds (found stuck to each other in the form of an ingot 
lump) consisted of beads, a pin with a head and a 

Res. 8 
İki gümüş iğne 
(İTÇ II) 
Fig. 8 
Two silver pins 
(EBA II) 
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2009 yılında, pencereli evin dışındaki bir odada bulun-
duğunu söylediğimiz maden eserler, gerekli izinler alı-
narak İstanbul’a getirilmiş ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi 
Koruma ve Onarım Bölümü Uzmanı meslektaşlarımız 
tarafından temizlenip onarılmıştır. Bir külçe halinde, 
birbirine yapışmış durumda olan maden buluntuların 
temizliğini yapan sözü edilen bölüm uzmanlarından Ar. 
Gör. Dr. G. Emre’nin çalışmaları sonucunda, külçe için-
de boncuk taneleri, başlı iğne ve tunçtan bir mühür 
bulunduğu anlaşılmıştır. Bunun dışında, aynı mekânda 
yer alan küplerin içinde yassı uçlu gereçler, tunçtan bir 
mızrak ucu, tunçtan bir el baltası, iki adet gümüş iğne 
(Res. 8) ve odanın tabanı üzerinde bir gümüş çanak/ 
tabak ele geçmiştir. İğnelerin irice başları süslemelidir. 
Yarısı mevcut olan gümüş çanağın 1 mm.’den daha ince 
gümüş bir levhadan yapıldığı anlaşılmıştır. Gümüş iğne-
lerin benzerlerine daha önceleri yakın çevreden 
(Semayük) bilinmekle birlikte, gümüş çanağın çağdaş 
benzerlerine şimdiye kadar rastlanmamıştır.

Sonuçlar

Bademağacı Höyüğü’nün son kazı dönemi çalışmaların-
da alınan sonuçlar konusunda –daha önce yayınlanan 
ön raporlarımızda yaptığımız şekilde–, genelleme ve 
saptamalarda bulunmak istemiyoruz. Gerek bu senenin 
sonuçları için, gerek daha önce yayınlananlarla bu ön 
raporda söz konusu edilmeyen pek çok konu hakkında 
düşündüklerimizi, vardığımız sonuçları, yakın bir gele-
cekte tamamlamayı planladığımız ‘Bademağacı Höyüğü 
Kazıları Final Raporu’nda söyleyeceğiz. 

bronze seal. In addition to these, some objects with flat 
ends, a bronze spearhead, a bronze hand axe, and two 
silver pins (Fig. 8) were found inside large storage jars in 
the same area. A silver bowl or a plate was found on the 
floor. The large heads of the pins were decorated. The 
silver bowl, half of which had survived, was made from 
a fine sheet of silver less than 1 mm. thick. Although 
similar examples to the silver pins were previously 
known from the surrounding region (Semayük), so far no 
similar contemporary examples to the silver bowl have 
yet been found. 

Results

As in previous preliminary reports, we do not want to 
make generalizations and draw premature conclusions 
concerning the results of the work carried out during the 
final excavations season at Bademağacı Höyük. Our 
plan is to bring together the results from this excavation 
season and share our comments and thoughts on a num-
ber of subjects not touched on here or in previous pre-
liminary reports and include them in the ‘Bademağacı 
Höyük Excavations Final Report’, which we hope will 
be completed in the near future. 
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Elaiussa Sebaste’de 2010 yılı kazı ve konservasyon çalış-
ması Bizans Sarayı’nın bulunduğu alanı, Güney ve 
Kuzey Limanönü civarını ve Tapınağı kapsıyordu.

1. Bizans Sarayı

Bizans Sarayı’nın bulunduğu alandaki incelemeler nere-
deyse tamamlanmıştır (Res. 1). Araştırma ilerledikçe bu 
alanın, yalnızca saray binalarının tarihlendiği 5. yy.’da 
değil daha erken yerleşme evrelerinde de büyük önem 
taşıdığı ortaya çıkmaktadır. 

2010 çalışmalarının ilk faaliyetleri sarayın güneydoğu 
kanadında yoğunlaştı. Bu bölümün bazı odalarında açı-
lan sondajlar İ.Ö. 1. yy. sonu - İ.S. 1. yy.’dan Bizans 
Dönemi’ne kadar iskânın farklı evrelerini teşhis etmemi-
zi sağladı. Özellikle alanın bu bölümünü çeviren poligo-
nal duvar ile kireçtaşından bir tür “rampa” ve terrakotta 
su yolları (Res. 2) tamamen tespit edildi. Roma 
Dönemi’nden kalma rampa belli ki burnun çeşitli sevi-
yelerine erişim için kullanılmış ve iki limandaki faaliyet-
lerle ilgili olarak önceki kazılarda (E. Equini Schneider 
– E. Borgia, Elaiussa Sebaste: 2008-2009 Excavation and 
Conservation Works, KST 32, 2010, baskıda) ortaya çıka-
rılan Roma Horrea’sının kimi mekânlarını birbirine bağ-
lamış olmalıdır.

Bu yeni yapılar, buluntular (kandil, çanak çömlek ve 
terrakotta heykelcik parçaları) ışığında Augustus döne-
minden, Flavius döneminin başlarında, Elaiussa Sebas-
te’nin Vespasianus tarafından kurulan Kilikia Eyaleti’ne 
bağlandığı İ.S. 72 yılına kadarki bir zaman dilimine 
tarihlenmiştir.

Bir başka sondaj da sarayın güney cephesi boyunca açıl-
mıştır. Buradaki incelemelerde ele geçen yuvarlak bir 
terrakotta tekne, kompleksin diğer kısımlarında da ele 
geçen benzer kaplardan daha büyük olup sarayın yıkıl-
masının ardından bazı bölümlerinin zanaatkârların faali-
yetleri için tekrar kullanıldığı döneme tarihlenmiştir. Bu 
sondaj araştırması için yapılan kazı sırasında Bizans 
Dönemi’ne ait duvarın dolgusunda yeniden kullanılmış 
mermer heykel parçası bulundu (Res. 3). İyi işlenmiş ve 

The 2010 excavation and conservation campaign at 
Elaiussa Sebaste concerned areas of the Byzantine 
Palace, of the Southern & Northern Harbour Fronts 
and of the Temple. 

1. Area of the Byzantine Palace

The investigations in the Byzantine Palace’s area have 
been almost completed (Fig. 1). The research is progres-
sively revealing the great importance of this area not only 
in the 5th century, to which the building of the palace 
must be dated, but also in the earlier occupation phases.

The 2010 campaign’s first activities were concentrated in 
the south-eastern wing of the palace. Test pits surveys 
executed in some rooms of this sector allowed us to 
identify different phases of occupation, from the end of 
the 1st century B.C. - 1st century A.D. to the Byzantine 
period. In particular we have completely brought to light 
the polygonal wall which closed this sector of the area 
and a sort of “ramp” with limestone and terra-cotta 
water channels (Fig. 2). The ramp, of Roman Age, must 
have been used to reach the various levels of the prom-
ontory and interconnected some rooms of the Roman 
horrea, related to the activities of the two ports, exca-
vated in the past campaigns (E. Equini Schneider – 
E. Borgia, “Elaiussa Sebaste: 2008-2009 Excavation and 
Conservation Works”, KST 32, 2010-in print).

These new structures are dated by findings (fragments of 
lamps, pottery, and terra-cotta figurines) from the 
Augustan age to the beginning of the Flavian period, that 
is in 72 A.D. when Elaiussa become part of the province 
of Cilicia, created by Vespasian.

Another pit survey has been opened along the southern 
façade of the palace. Here the investigations have reve-
aled the existence of a round terra-cotta basin, bigger but 
identical to the containers found in other parts of the 
complex and dated after the destruction of the palace 
when some parts of the public building had been re-used 
for artisan activities (E. Equini Schneider, “Elaiussa 
Sebaste the 2007 Excavation and Conservation Season”, 

Elaiussa Sebaste 2010
Eugenia EQUINI SCHNEIDER
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doğal ölçülerden daha küçük olan heykel, özgün örnek-
leri İ.Ö. 2. yy. Hellenistik Dönem’de görülen Aphrodite 
Anadyomene (köpükten doğan) tipinin İmparatorluk 
dönemindeki kopyasıdır. Bu heykelde geç Hellenistik 
orijinali Apelles’in (İ.Ö 4. yy.) Kos Adası’ndaki Asklepieion 
için yaptığı, daha sonra Roma’daki Caesar Forumu tapı-
nağına taşınan ünlü tip yeniden işlenmiştir. Elaiussa’da 
bulunan fragmanında da orijinali gibi yunus şeklinde bir 
ayaklığı vardır. 

2. Güney Limanönü 

Diğer yandan Roma İmparatorluk Dönemi’nde limanın 
güney çanağına bakan büyük zarar görmüş kesme taş 
(opus quadratum) çevre duvarı tamamen ortaya çıkarıla-
rak kısmen kaldırıldı. Bu bölümdeki kaldırma ve kazı 
işlemleri alanın dik eğimli ve duvar bloklarının kötü 
durumda olması nedeniyle güçlükle yürütüldü. Kazıda 
gün ışığına çıkarılan pek çok mimari öğe arasında olası-
lıkla bir zamanlar Güney Liman’a bakan bir portikoya ait 
iki adet Dor sütun başlığı ile Prokonnessos mermerinden 
bir sütuna ait fragmanlar da vardır. Güney Limanönü 
boyunca yapılan incelemeler 2011 yılındaki çalışmalar-
da sürecektir.

KST 30, 2008, 178). During this pit survey excavation a 
fragment of a marble statue re-used for the filling-in of 
the byzantine wall was found (Fig. 3). The statue, well 
executed and smaller than life-size, is a Roman copy of 
Imperial Age of the type of Aphrodite Anadyomene 
(“rising from the sea”), an Hellenistic original of the 2nd 

century B.C. The �ate Hellenistic original was a re-elabo-The �ate Hellenistic original was a re-elabo-
ration of the Aphrodite Anadyomene theme, the famous 
picture of Apelles (4th century B.C.), set up in the 
Asklepieion at Cos, and subsequently transferred to 
Rome, in the temple of the Forum of Caesar. (About the 
iconography see in particular the Aphrodite of Cyrene: 
Museo Nazionale Romano I, 1 – �e Sculture, n. 115, 
170-176). The fragment found at Elaiussa, has, like the 
original, a support in the form of a dolphin.

2. The Southern Harbour Front

Also in this campaign, the very damaged ashlar masonry 
(opus quadratum) perimeter wall facing out onto the 
southern port basin during the Roman Imperial Age has 
been completely uncovered and partially removed. The 
operations for the removal and excavation in this sector 
were strongly conditioned by the steep slope of the area 
and by the bad state of conservation of the wall blocks. 

Res. 1   Bizans Sarayı’nın havadan görünümü; 2010 yılında kazısı yapılan 
mekânlar sağda
Fig. 1   Aerial view of the Byzantine Palace; on the right the rooms 
excavated in 2010

Res. 2   Burnun güneydoğu tarafında çeşitli  
seviyeleri birbirine bağlayan “rampa”nın bir kısmı
Fig. 2   Part of the “ramp” which connected the  
various levels of the promontory’s south-eastern side
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3. Kuzey Limanönü

Kaldırılması gereken çökmüş yapıların çokluğu nedeniy-
le ve kazı sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla 
benzer sorunlar ile Kuzey Limanönü’ndeki incelemeler 
sırasında da karşılaşıldı. Bu durumda başta Bizans 
Sarayı’na bakan batı kanadı daha önceden incelenmiş 
olan sütunlu portikonun arka tarafına yakın dev opus 
quadratum duvar boyu olmak üzere başka bölümlerde 
de kazı yapıldı. Kazılan alanda her birinin üstü birer 
arkhitrav ile örtülü dört kapı ve arkhitravlar ile aynı yük-
seklikte beş konsol ortaya çıktı. Çökmüş bloklardan 
anlaşıldığı üzere her bir kapının yukarısında duvarın üst 
tarafında birer pencere açılmıştı (Res. 4).

Duvarın güney yüzünde konsollara karşılık gelecek 
şekilde blok taşlar ile inşa edilmiş dört duvar parçası 
bulduk; bu yapıların her kapıya karşılık gelen mekânlarını 
bölmek üzere örülen opus quadratum duvarla aynı 
zamanda yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu kesme taş duvar 
batı ucunda, bir rampaya uzanan –eğimin derecesindeki 
kademeli artışa bakılırsa basamaklı olması gerekir– ve 
oradan limanın burnundaki yüksek kısma giden kemerli 
bir geçit ile kesintiye uğrar. Kemerli geçitte şimdilik kai-
delerin üstünde, yalnızca yapraklarla süslü (biri in situ) 
Korinth üslubunda iki ante başlığı ortaya çıkarılmıştır 
(Res. 5).

Bizans Sarayı’nın dairesel portikosunun kuzeydoğu tara-
fında yapılan başka bir incelemede kemerli ikinci bir 

The excavation brought to light many architectural ele-
ments among which two Doric capitals and fragments of 
a Proconnesian marble column probably coming from 
the portico that must have faced the Southern Port. 
Investigations along the Southern Harbour Front will 
continue during the next 2011 campaign. 

3. The Northern Harbour Front 

Similar problems were encountered during the investiga-
tions of the Northern Harbour front due to the quantity 
of collapsed structures to be removed and for the putting 
into safety the work sites. In this case also the excavation 
has been carried in different sectors, particularly along 
the huge opus quadratum wall closing the rear of the 
colonnaded portico and whose western sector, facing 
the Byzantine Palace, had already been investigated. In 
the excavated section, there appeared four doors, each 
topped by an architrave, and five corbels at the same 
height of the architraves. As it can be understood from 
the collapsed blocks, a window opened above each 
door in the upper part of the wall (Fig. 4). 

In correspondence to the corbels, but on the wall’s 
southern side, we found four wall segments built of 
blocks with a north-south orientation; these structures 
seemed to have been built at the same time as the wall 
in opus quadratum with the function of dividing the 
rooms corresponding to each door. The ashlar wall was 

Res. 3   Aphrodite Anadyomene mermer 
heykeli parçası
Fig. 3   Fragment of a marble statue of 
Aphrodite Anadyomene

Res. 4   Kapıları Kuzey Liman’a bakan opus quadratum duvar
Fig. 4   The opus quadratum wall with doors facing the Northern Harbor
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rampa gün ışığına çıktı; bu rampa da muhtemelen sara-
yın ikinci katına çıkmak için kullanılıyor ve dairesel 
portikoyu anıtsal ön cepheye ve kabul salonlarına bağlı- anıtsal ön cepheye ve kabul salonlarına bağlı-
yordu (Res. 6).

Stratigrafik sonuçlar ve seramik buluntuların ön incele-
mesi daha önceki yıllardaki sonuçları doğrulamaktadır: 
Aslında her ikisinde de görüldüğü üzere doğal kaya 
zemine dayanan rampaların taş blok döşemesi daha 
antik dönemde kaldırılmıştır. Bu işlem muhtemelen 
kemerli geçidin doldurulduğu ve saraydaki odaların ve 
mekânların işlevinin değiştirildiği 6. yy.’da, dolayısıyla 
sarayın yıkımı sırasında yapılmış olmalıdır. 

4. Tapınak Alanı

Tapınağın güneybatı tarafında, podyumun kenarı boyun-
ca incelemeler yapıldı. Bu alanda daha önceden hiç 
keşif ve kazı çalışması yürütülmediği için amaç hem 
podyumun yapısını ortaya çıkarmak, hem de erken 
Bizans Dönemi’ne kadar kompleksin geçirdiği çeşitli 
yaşam ve dönüşüm evrelerini tespit etmekti. Yeni ekilmiş 
fidanlar (çalışmalarımızın başlamasından sonra, henüz 
Birinci Derece Sit Alanı ilan edilmeyen bu arkeolojik site 
limon ve zeytin ağaçları dikilmiştir) nedeniyle çalışmalar 
güçlükle ilerlemektedir (Res. 7).

Ancak tapınağın podyumunun yakınında kazılan üç 
açma pagan tapınağın 5. yy.’da küçük bir kilise ve ek 
binalar ile bir Hıristiyan kompleksine dönüştürüldüğü 
evrelere ilişkin yeni veriler elde etmemizi sağladı (ayrıca 
bk.: H. Elton v.d., Temple to Church [2007] 25-43). 
2010 kazısında mimari ögelerin yıkılması sonucunda 
plan ve şeması henüz tamamen anlaşılmayan manastır 
kompleksine ait bazı mekânlar gün ışığına çıkmıştır. 

interrupted on the western edge, by an arched gateway, 
leading to a ramp -originally a flight of steps necessary to 
cope with the progressive increase of the slope’s gradi-
ent- which granted access to the higher part of the prom-
ontory from the harbour: of this arched passage only two 
Corinthian anta capitals with plain leafs (one of which 
still in situ), resting on pillars, have been exposed at the 
present time (Fig. 5).  

Another investigation has been carried out along the 
north-east side of the Byzantine Palace’s circular portico 
where a second ramp with an archway was brought to 
light; this ramp probably had the function to give access 
to the palace’s second floor and to connect the circular 
portico with the monumental front and the public recep-
tion halls (Fig. 6).

The stratigraphic results and the preliminary study of the 
ceramic findings confirm the results of the investigations 
carried out during the previous years: as can be seen 
indeed both ramps, partially resting on the natural rock 
bank surface had been stripped of their stone slab paving 
already in antiquity likely within the 6th century and 
therefore at the time of the palace’s destruction when 
also the arch-way was sealed and the function of the 
palace’s rooms and spaces was modified for other uses. 

4. Temple Area

The investigations have been carried on the south-west-
ern side of the temple right along the podium. This area 
had never been explored previously and the excavation 
therefore was aimed not only to bring to light the 
podium’s structure but to also identify the various life 

Res. 5   Burnun yüksek kısmına uzanan rampa
Fig. 5   Access ramp to the higher part of the promontory

Res. 6   Bizans Sarayı’nda dairesel portikonun 
kuzeydoğusundaki rampa
Fig. 6   Ramp in the north-east side of the Byzantine Palace’s 
circular portico
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Podyumun bir kısmı merdiven olarak devşirilmiştir. 
Kemerli açıklıklar bir mekândan diğerine geçişe işaret 
eder. Doğu açmasında manastırın inşaatı için tapınağın 
süslemesine ait bezemeleri tıraşlanmış birçok parça 
bulunmuştur.

Güneydoğu açmasında keşfedilen iki adet büyük terra-
kotta küp, zirai ve sair ürünlerin işlenip depolanma-
sında manastırın üstlendiği role ilişkin ilave bulgular 
sağladı (Res. 8). Aslında geçmiş yıllarda binanın çeşitli 
kısımlarında yapılan kazılar zeytinyağı ve şarap üreti-
minde kullanılan teçhizat ve tesislerin bulunduğunu 
ortaya çıkarmıştı. Açmalarda bulunan çoğu Herakleios 
ve II. Konstantinos’a ait çok sayıda sikkenin de ortaya 
koyduğu üzere bazilika-manastır kompleksinin İ.S. 8. 
yy.’a kadar kullanımda kaldığı anlaşılmaktadır.

and transformation phases of the complex until the pro-
to-Byzantine age. The work continues under increasingly 
difficult conditions due to the presence of very recent 
plantations. �emon and olive trees were planted after the 
beginning of our previous activities inside this archaeo-
logical area which, it should be noted, has not yet been 
registered to date as Grade 1 for its total protection 
(Fig. 7). 

However, in spite of these problems, three trenches were 
executed nearby the temple’s podium allowing us to 
acquire new data concerning the phases of transforma-
tion of the pagan temple into a Christian complex con-
sisting of a little church, with annexed structures, built in 
the 5th century (see also H. Elton – E. Equini Schneider 
- D. Wannagat, Temple to Church. The transformation of 
religious sites from paganism to Christianity in Cilicia 
[2007] 25-43). The 2010 excavation brought to light 
some rooms pertaining to the monastic complex whose 
plan and lay-out are still not completely clear due to the 
extensive collapse of the architectural elements. Part of 
the podium was re-used as a staircase. Archways marked 
the passing from one room to another. In the eastern 
trench very many fragments pertaining to the temple’s 
decoration were found which had been chiselled off the 
stone blocks on which they had been carved to allow the 
re-utilization of the thus smoothed-off blocks for the con-
struction of the monastery.

In the south-eastern trench two large terra-cotta jars have 
been discovered, giving further evidence of the role of 
the monastery in the processing and storage of  agricul-
tural and other products (Fig. 8). In fact in the past years 
the excavations carried out in various sectors of the 

Res. 8   Tapınak podyumu yakınlarından çıkartılan terrakotta küpler
Fig. 8   Terracotta-jars discovered near- by the Temple podium

Res. 7   Tapınak alanı, solda podyum boyunca açılan açmalar
Fig. 7   The Temple area, on the left the trenches executed  
along the podium
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5. Restorasyon ve Koruma Faaliyetleri

Daha önceki sezonlarda olduğu gibi anıtların muhafaza 
altına alınmasında ve ören yerinin güvenliği açısından 
öncelikli öneme sahip kazılacak yapılarda yürütülen 
önleyici ve koruyucu restorasyon programlarına devam 
edildi. Bizans sarayında sağlamlaştırma ve restorasyon 
işleri farklı mekânlarda sürdürüldü. En önemlisi ziyarete 
açmayı planladığımız ve önümüzdeki sezonda tamamla-
nacak olan sarayın apsisli batı duvarının zeminindeki 
restorasyonun ilk aşamasını bitirdik.

building revealed the existence of some installations and 
facilities for the production of oil and wine. The basilica-
monastery complex’s life seems to go on until the first 
decades of the 7th century A.D., as it is testified from the 
numerous coins found the trenches, the most part per-
taining to Heraclius and Constans II. 

5. Restoration and Conservation Activities

As for the previous campaigns, static and safeguarding 
restoration programs of the excavated structures were 
continued since they are of primary importance for the 
preservation of the monuments and for the safety of the 
site. In the Byzantine Palace consolidation and restora-
tion works were carried out in various rooms. In particu-
lar we carried out the first phase of the restoration of the 
floor of the palace’s western apsed hall which shall be 
completed during the next excavation campaign when 
the implementation of the visitor’s itinerary we have 
planned will also have been realized.
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2010 yılı Karain Mağarası kazıları E ve B gözlerinde 
yapılmıştır. E gözü kazıları (Res. 1) toplam 4 plan karede 
gerçekleştirilmiş olup buradan ele geçen arkeolojik 
buluntular sadece yontmataş parçalar ile temsil edilir. 
Jeolojik seviye V.2’de çok az sayıda yonga tespit edilmiş-
tir. Bunların çok azı üzerinde düzelti saptanmıştır ve Alt 
Paleolitik Dönem görünümlüdürler. Sayıları fazla olmasa 
da bu düzeltili yongalar döneminin karakteristik aletleri 
arasındadır. V.1.2 jeolojik ünitesi, üstteki V.2’ye oranla 
daha çok buluntu sunmuştur. Bu seviye, kazısı yapılmış 
alanlarda teknik açıdan üstteki seviyeye benzer görü-
nümde olan yongalar ile bazı düzeltili parçalar ve kazı-
yıcılarla temsil edilir. Özellikle I 14 ve I 15 plan karele-
rinde AH 74 seviyesinden itibaren buluntularda bir artış 
söz konusudur. Yontmataş buluntu topluluğu yanında 
çeşitli plan kare ve seviyelerden genellikle kırık ve çok 
kırıklı kemikler ele geçmiştir. Kemik buluntu yoğunluğu-
nun en fazla olduğu plan kareler I 14 ve I 15’tir. Özellikle 
74. arkeolojik seviyeden itibaren kemik buluntularda 
artış görülür. I 17 plan karesinin 71. arkeolojik seviyesin-
den ve I 16 plan karesinin 73. arkeolojik seviyesinden 
ele geçen tam ve büyük kemikler dikkat çekicidir. 
Sözünü ettiğimiz büyük kemiklerin yanında bulunan 
dişler, aynı tür hayvana ait olabilir. Bulunan bu kemikle-
rin tür tayinlerinin tespiti, planlanan zooarkeolojik çalış-
malar sonucunda belirlenebilecektir. 

B gözü kazıları (Res. 2) ise toplam 11 ayrı plan karede 
gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında yoğunlukla Holosen, 
kısmen de Pleistosen seviyelerde çalışılmıştır. F 10 ve F 
11 plan karelerinde Pleistosen seviyelerde çalışılmasının 
nedeni, bu alanlarda söz konusu dolguların doğal şartla-
ra karşın daha korunur hale getirilmesi amacını gütmüş-
tür. Bu sayede, kesit kenarında dökülme olasılığı bulu-
nan Pleistosen tabakalarda sağlam zeminlere kadar inil-
miş ve olası tahribatlar önlenmiştir. Kazı sonucunda, C 
gözüne doğru olan yığın halindeki Holosen seviyelerin 
bir kısmı açılmıştır. Buna karşın J 7-11 plan kareleri ile 
K 7-10 plan karelerinin bulunduğu alanlarda B ve C 

The 2010 campaign at Karain was carried out in cham-
bers E and B. Excavations in chamber E (Fig. 1) covered 
four grid-squares, with only chipped stone items as 
archaeological finds. Geological layer V.2 contained very 
few flakes. Those found seemed to date from the Lower 
Paleolithic period and only a few showed retouching. 
Although not many in number, these retouched flakes 
are of the characteristic tools of the period. Geological 
unit V.1.2 contained more finds than the V.2 above it. 
This layer is represented with flakes appearing techni-
cally similar to those in the above-lying layer, and includ-
ed some retouched pieces and scrapers. Finds, espe-
cially in grid-squares I 14 and I 15, tend to increase into 
layer AH 74. In addition to chipped stone assemblage, 
broken and multi-fractured bones were uncovered from 
various grid-squares and layers. Animal bone clusters, 
mainly in grid-squares I 14 and I 15, were recovered. 
These items seem to increase, especially in the 74th 
archaeological layer. It is worth noting that large, intact 
bones were found, particularly in the 71st archaeological 
layer of I 17 and in the 73rd archaeological layer of I 16. 
Teeth, uncovered next to these bones, may belong to the 
same animal. The species of these bones will be identi-
fied through zoo-archaeological studies.

Excavations in chamber B (Fig. 2) covered work in 11 
grid-squares. The work in 2010 concentrated on the 
Holocene era and partly on the Pleistocene layers. The 
reason for working in the Pleistocene layers of grid-
squares F 10 and F 11 was to protect these deposits 
against natural deterioration and weathering conditions. 
Thus, layers were reached in the Pleistocene strata which 
were in danger of collapsing at the edge of the trench. 
Their possible destruction was prevented. As a result of 
excavation, some of the Holocene layers located towards 
chamber C were exposed. It was seen, after this excava-
tion, that in grid-squares J 7-11 and K 7-10, chambers B 
and C were separated in the Holocene period by a natu-
ral calcite wall, with only a small passage in between. Yet 

Karain Mağarası 2010 Yılı Kazıları

Excavations at Karain Cave in 2010
Metin KARTAL – Işın YALÇINKAYA
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gözleri arasının Holosen Dönem’de doğal bir kalsit 
duvar ile kapalı olduğu, iki göz arasında küçük bir geçi-
şin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Buna karşın, J 12-14 ile 
K 11-14 plan karelerinin bulunduğu alanda B ve C göz-
leri birbirine doğrudan açılmaktadır. Gelecek yıllarda 
yapılacak olan kazıların, dolgunun üst kısmında geniş 
kazı alanları oluşturacağı düşüncesindeyiz. 

Kazı alanlarındaki en üst kısım olan H.0 seviyesinden 
karışık bir şekilde, birçok dönemin buluntusu bir arada 
ele geçmiştir. En yoğun buluntu grubunu çanak-çömlek 
oluşturur. Klasik dönemlere ait bu buluntuların bir kısmı 
oldukça iyi işçilik gösteren ince cidarlı seramik parçaları 
ile el yapımı kaba ve astarsız seramiklerden ibarettir. 
Bununla birlikte birisi tam, diğerinin sadece kulp kısmı 
kırık 2 adet kandil söz konusu dönemler için oldukça 
tipiktir. Diğer buluntular arasında; 1 adet sikke ile izole 
insan dişleri sayılabilir. H.I jeolojik seviyesinden çoğun-
luğu el yapımı ve devetüyü hamurlu açkısız çanak-çöm-
lek parçaları ele geçmiştir. Yontmataş elemanlar oldukça 
azdır. H.II jeolojik seviyesi devetüyü hamurlu örneklerin 
yanında siyah renkli ve el yapımı çömlek parçalarının 
ele geçtiği seramik örnekleri sergilemiştir. Bu seviyedeki 
iri çömlek örneklerinin varlığı, söz konusu tabakalar için 
depolama olgusunun göstergesi niteliğindedir. Bu durum 
ise, Karain İlk Tunç Çağı insanlarının uzun süreli bir yer-
leşim biçimi mi gösterdiği sorusunu gündeme getirmek-
tedir. H.II jeolojik seviyesi yontmataş aletleri arasında 
çeşitli mikro aletler ile tırnak biçimli ve yonga üzerine 
ön kazıyıcılar önemli buluntulardır. Kemik alet işçiliği 
açısından yarı işlenmiş bir kemik kaşık ele geçmiştir. 
H.III jeolojik seviyesinde geneli kaba ve açkısız çömlek 
parçalarının yanında, insize çizikli ve inkurustasyon tek-
niği ile içleri doldurulmuş el yapımı nitelikli çömlek 
tipleri oldukça çarpıcıdır. Yontmataş malzeme açısından 
H.II’ye göre daha da artan sayılarda örneklerle karşılaşıl-
maktadır. Bunlar arasında; burgu deliciler, mikrolitler ve 
çeşitli kazıyıcılar çok tipiktir. Yontmataş işçiliğinde obsi-
diyen çok daha sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Kemik 
aletler arasında en genel tipler bızlardır. Sürtmetaş öğe-
ler arasında birçok kumtaşı parça yanında sapan taşları 
da tespit edilmiştir. H.IV jeolojik ünitesi içinden bol 
miktarda el yapımı devetüyü hamurlu ve krem renkli 
kaba seramikler ile kısmen astarlı iyi kalitede çömlek 
parçaları ele geçmiştir. Yontmataş işçiliği açısından 
oldukça zengin örnekler karşımıza çıkmıştır. Bunlar ara-
sında; çoğunluğu geometrik olmayan mikrolitler, burgu 
deliciler, dilgi üzerine çeşitli taş kalemler, kazıyıcılar, 
obsidiyen dilgi ve dilgicikler en tipik örneklerdendir. 
Sürtmetaş örnekler arasında kumtaşından örs ve ezgi 
taşları ile sapan taşları ele geçmiştir. Kemik alet işçiliği 
açısından ise en tipik örnekler bızlar ile temsil edilirler. 
H.V jeolojik seviyesine ait alanlar çok az olduğundan 

in grid-squares J 12-14 and K 11-14, chamber B and C 
communicate with each other. Future excavations will 
probably extend over wider areas in the upper parts of 
the deposit.

The uppermost portion of the excavated areas was H.0 
which contained a mixed assemblage of finds from vari-
ous periods. The most extensive group of finds was the 
pottery of the Classical period. Some pottery sherds 
show thin walls and very fine workmanship while some 
others are coarse wares with no slip. Two oil lamps, one 
intact and one with its handle missing and both typical 
for this period, were among the finds. Among other finds 
were one coin and individual human teeth. Potsherds, 
mostly hand-made with unburnished, buff-colored clay 
were uncovered from the geological layer H.I. Chipped 
stone elements are few. Geological layer H.II contained, 
in addition to the buff-colored clay examples, hand 
made black-colored wares. Presence of large size pottery 
in this layer would indicate a storage function. This 
would pose the question as to whether or not the Early 

Res. 1   Karain E gözü kazıları

Fig. 1   Excavations at Karain chamber E
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arkeolojik bulgular da oldukça sınırlı sayıda ele geçmiş-
tir. Çok az sayıda seramik parçası ile çeşitli mikrolitik 
öğeler bunlar arasında sayılabilir. 

Epi-Paleolitik Dönem kazıları sınırlı sayılarda yontmataş 
örnekleri sunmuştur. Söz konusu bu seviyelerden ele 
geçen en tipik buluntular mikrolitik ve makrolitik yont-
mataş öğeler olmuştur. Erken Epi-Paleolitik özellikler 
gösteren mikrogravetler bu seviyeler için çok tipiktir. 
P.I.2’ye ait bir seviyeden ise çok tipik bir burgu delici ele 
geçmiştir. 

Karain B gözüne ait faunal kalıntılardan Bovid’lere ait 
örnekler arasında en genel türler koyun ve keçidir. Bu 
türlerin evcil olup olmadıkları hakkında henüz bir bilgi-
ye sahip değiliz. Cervid’lere ait baş ve vücut iskelet 
kalıntıları da avcılık faaliyetlerinin kanıtları arasında yer 
alır. Tüm seviyelerde vücut iskeletinin hemen her kısmı-
na ait olabilen kemikler bulunmuştur. Bu durum ise, söz 
konusu hayvanların yerleşim yerinde parçalandıklarının 
delili olmalıdır. Buluntu grupları arasında seramikten 
sonra en yoğun olanı faunal kalıntılar oluşturur. 

Bronze Age people of Karain had a long-term settlement 
there. Among chipped stone tools worth noting in geo-
logical layer H.II are various micro-tools, thumbnail 
scrapers and end flakes of scrapers. For bone tool work-
manship, only one semi-worked bone spoon was uncov-
ered. Geological layer H.III contained mostly burnished 
coarse ware and high quality ware decorated with 
incised lines and incrustation. With respect to H.II, the 
number of chipped stone assemblages increased greatly. 
Examples typically included perforators, microliths and 
various scrapers. Obsidian usage rises slightly, consider-
ing the amount of knapping displayed. Among bone 
tools, awls are the most common type. Among ground 
stone examples are many sandstone pieces, as well as 
sling stones. In the geological unit H.IV were found 
numerous cream-colored, coarse potteries of buff-color-
ed clay and good quality pottery with a partial slip. 
Knapping included very rich examples, typically micro-
liths most of which were non-geometric, perforators, 
various burins on blades, scrapers, obsidian blades and 
bladelets. Ground stone examples included a sandstone 
anvil and upper grinding stones as well as sling stones. 
The most typical bone items were awls. Since the areas 
of geological layer H.V were very limited, finds there 
were also limited, however, a few potsherds and various 
microlithic elements were found.

There are limited numbers of knapped stone elements 
obtained from the Epi-paleolithic excavations. The most 
typical finds include microgravets with early Epi-
paleolithic features are typical for these layers. A perfora-
tor came from layer of P.I.2 and is typical of that period. 

Most of the faunal remains from Karain B were broken. 
Examples of Bovidae species were mostly of sheep and 
goats. It is not clear if these species were domestic or 
not. Remnants of heads and skeletons belonging to 
Cervidae are evidence for hunting. In all layers, were 
bones belonging to various parts of a animal skeletons. 
This would indicate good evidence showing these ani-
mals might have been butchered on site. After pottery, 
faunal remains are the most extensive finds in number.

Res. 2   Karain B gözü kazıları

Fig. 2   Excavations at Karain chamber B
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Kastabala-Hierapolis, Anadolu’nun güneydoğusunda 
Osmaniye İli’nin 12 km. kuzey-kuzeybatısında, Cev-
detiye-Karatepe yolu üzerinde, Kesmeburun, Bahçe ve 
Kazmaca köylerinin ortasında yer alır. Kent Ceyhan 
(Pyramos) Nehri’nin yakınlarında küçük bir ovaya hakim 
konumdadır.

Kastabala kentinin de yer aldığı Kilikia bölgesinden elde 
edilen yüzey buluntuları İ.Ö. 2. bin ile Roma İmpa

ratorluk-geç Roma dönemleri arasında farklı dönemlere 
tarihlenmiştir. Ancak Kastabala’nın İ.Ö. 1. bin – Roma 
İmparatorluk dönem arkeolojisi henüz yeterince araştı
rılmamıştır. Kentte 2009 yılında ilk kez başlattığımız kazı 
ve sondaj çalışmalarından elde edilen sonuçlar şimdi
den kentin bugüne kadar bilinen tarihçesini değiştirmiş
tir. Geç Neolitik-erken Kalkolitik; İ.Ö. 5. yy.; İ.Ö. 1-İ.S. 
1. yy.; İ.S. 2. yy.; İ.S. 4-6. yy. ve İ.S. 13-15. yy.’a tarihle
nen buluntuların varlığı Kastabala ve bölge arkeolojisine 
dair eksik bilgileri tamamlayıcı bulgular vaad etmektedir.

Değerlendirmelerimiz ve araştırmalarımız kentin sınırla
rının güneyde Ceyhan Nehri, kuzeyde Karatepe, batıda 
Kırmıtlı Kuş Cenneti arasında genişleyen verimli ovayı 
kapsadığını ortaya koymaktadır. Sur ile çevrili kent mer
kezindeki yapılar kale tepesinin hâkim olduğu küçük bir 
vadinin kuzey, güney ve doğu yamaçlarında tespit edil
miştir. Jeofizik çalışmalarımız savunma sistemini bu 
yönde belirlememize yardımcı olmuştur. Kayalık doğal 
yükseltiler kuzeyde yerleşmenin doğal sınırını oluştur
muştur. Kentin kuzeybatısında, kalenin kuzeydoğu ete
ğinde kayaya açılan geçit batı ile doğu konut alanlarını 
birbirine bağlamaktadır. Antik kentin Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde (İ.S. 2. yy.) sur duvarı ile çevrili olmadığı, 
ilk savunma sisteminin İ.S. 4. yy. sonlarında inşa edildiği 
düşünülmektedir.

Şehir plancılığı açısından sütunlu cadde yerleşmenin 
ana aksını belirlemektedir (Res. 1). Duvarlar ve tonozlar
la eğimli arazide düz teraslar elde edilmiştir. Yamaca 
oturtulan ızgara planlı kentte merkezi yapılaşma ile 
kamu yapıları arazinin ortasına yerleştirilmiştir. Tiyatro, 

The ancient city of Kastabala-Hierapolis is located 12 
km. north-northwest of Osmaniye in Cilicia. It is on the 
Cevdetiye-Karatepe road, between the villages of 
Kesmeburun, Bahçe and Kazmaca. It dominates a small 
plain nearby Ceyhan (Pyramos) River.

Survey finds in Cilicia can be dated to various periods, 
ranging from the 2nd millennium B.C. to the Roman 
Imperial and Late Roman periods. However, Kastabala’s 
archaeology of the 1st millennium B.C. – Roman Imperial 
period has not been properly investigated. Excavations 
and soundings, initiated at the site in 2009, have already 
changed the known history of the city. Presence of finds 
found at the site range over a wide period of time, begin-
ning as early as the Late Neolithic and Early Chalcolithic 
periods. Finds from the 5th century B.C. and the 1st cen-
tury B.C. to the 1st century A.D. were also found. 
Additional finds continue through the 4th and 6th centu-
ries A.D. and into 13th and 15th centuries A.D. These 
finds promise to assist in completing missing information 
regarding the archaeological history of Kastabala and its 
environs.

Current surveys and research indicate the borders of 
Kastabala extended to Ceyhan Nehri on the south, 
Karatepe on the north and Kırmıtlı Kuş Cenneti to the 
west and show city center had been encircled with forti-
fications extending across the north, south and east 
slopes of a small valley, dominated by a citadel. 
Geophysical surveys assisted in the indentification of this 
defense system. Naturally rocky heights border the set-
tlement on the north, and in the northwest of the city, 
there is a rock-cut passageway in the northeast of the 
citadel that connects western and eastern residential 
areas. Evidence would indicate the city was not fortified 
in the Roman Imperial period (2nd century A.D.) but pos-
sibly the first defense system was built later, in the late 4th 
century the grid plan A.D. 

From a point of city planning, the colonnaded street 
constituted the main axis of the settlement (Fig. 1). On 

Kastabala-Hierapolis Kazısı 2009-2010

Excavations at Kastabala-Hierapolis in 2009-2010
Turgut H. ZEYREK
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hamam, dükkanlar, kuzey ve güney kiliseler bu plana 
uygun parsellerde inşa edilmiştir. Ortaçağ kalesi ise 
savunmaya elverişli kayalık bir tepe üzerinde yükselmek
tedir. Mevcut kamu yapılarının ilk yapı evresi Severuslar 
dönemine tarihlenmektedir.

Kastabala antik kentinin genişlediği alanı doğu, kuzey ve 
güneyde çevreleyen engebeli kayalık yamaçlarda çok 
sayıda mezar mevcuttur. Nekropollerde toprak gömü, 
kaya mezarı, farklı boyut ve tipte lahitler de tespit edil
miştir. Batıda anıt mezarlara ait kalıntılar tarım arazileri
nin içerisinde yükselmektedir.

Düziçi’nin Karagedik Beldesi’ndeki kaynaklardan çıkan 
su kente üstü açık kanallar ile taşınmıştır. Suyun 
Ceyhan’dan ve vadiden geçirilmesinde basınçlı su hattı 
sisteminden yararlanılmıştır. Kentin güneydoğusunda 
Kesmeburun Köyü’nün doğu yamaçlarından Kastabala’ya 
ulaşan bu sistemin kent merkezine bağlantısı 2009 yılı 
çalışmalarımızda tespit edilmiştir.

Kastabala Vadisi’nin doğu ucundaki yamaçta iyi işçilikli 
bir duvar ile teras oluşturulmuştur. Bu terasta Güneydoğu 
Tepesi olarak isimlendirdiğimiz alandaki kalın temenos 
duvarı ile çevrili alanda ele geçen mimari kalıntılar ve 
küçük buluntular kültür dokusunun ilk yapı evresini İ.Ö. 
5. yy.’a tarihlememize yardımcı olmuştur (Res. 2). 
Mimariye ait yan kenarları basamaklandırılmış yassı bir 
taş blok Kuzey Suriye’de Palmyra’daki Baal tapınağı 
saçaklarında kullanılanlar ile yakın benzerlik göster
mektedir. Siyah firnisli keramik parçaları, kırmızı figürlü 
keramik parçası (Res. 3) Ege dünyası ile bağlantısına 
işaret etmektedir. Doğu etkili betimlere sahip mühürler, 
bu keramikler ile aynı tabakada ele geçmiştir. Yüksek 
kabartma bir rölyefe ait baş, panter başlı masa ayağı, 
çok sayıda pişmiş toprak figürin, kandil ve cam 

the sloping terrain, walls and vaults were built to provide 
flat terraces. The city grid plan rests on the slopes and 
has a centralist layout with the public buildings cluster-
ing in the center. The theater, baths, shops, and north 
and south churches were all built within such a grid plan. 
A medieval castle rises on top of a rocky hill that was 
suitable for defense. The extant public buildings’ first 
construction phase is dated to the Severan period.

The city is bounded by rocky slopes on the east, north 
and south, which are covered with numerous tombs. 
Various types of burials, including inhumation, rock 
tombs, and different types of sarcophagi have been iden-
tified in the necropoleis. In the west, remains of monu-
mental tombs rise in agricultural fields.

Water from the springs in Karagedik Beldesi of Düziçi 
was brought via open ducts across Ceyhan and the val-
ley by using a pressurized water line system. The system 
reached Kastabala via the east slopes of Kesmeburun 
Köyü to the southeast of the city. Its connection to the 
city was identified in 2009.

A wall with high quality masonry forms a terrace on the 
slopes at the east end of Kastabala Vadisi. Architectural 
remains and small finds within the thick temenos wall of 
the terrace on Güneydoğu Tepesi (an assigned name), 
helped dating the first building phase of this construction 
to the 5th century B.C. (Fig. 2). A flat stone with turned 
edges, obviously part of a larger structure, is closely 
reminiscent to architectural feature of those used on the 
eaves of Baal Temple at Palmyra in North Syria. Black-
glazed sherds, one with a red figure (Fig. 3) indicate 
there was a connection to the Aegean world. Seals with 
oriental -influenced depictions were uncovered in the 
same layer as the pottery. Finds, including a head 
belonging to a high relief, a table leg with panther’s 
head, numerous baked clay figurines, votive inscriptions, 
altars, stelae and a base for a group of statues, all docu-
ment the importance of this area encompassed by the 
temenos. Altars and votive inscriptions from the sanctu-
ary reveal the name of Artemis Perasia. On the upper 
part of the hill, encircled by the temenos wall, is a build-
ing destroyed to floor level and surrounded with orthos-
tat-like slabs. These slabs and numerous large blocks, 
unearthed in 2009, which line up along the terrace wall 
outside the temenos and bear inscriptions. Preliminary 
study of these inscriptions would lend support that this 
was a sanctuary dedicated to the Mother Goddess. 
Extensive agricultural activities and illicit digs threaten 
this area.

A Late Neolithic – Early Chalcolithic serpentinite adze 
(Fig. 4) and silex blade fragments were found to the east 
of the Güneydoğu Tepesi.

Res. 1   Sütunlu cadde ve kale, batıdan genel 
Fig. 1   Colonnaded street and citadel, general view from the west
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unguentarium ile çok sayıda yazıtlı bloklar, adak yazıt- ile çok sayıda yazıtlı bloklar, adak yazıt
ları, sunaklar, steller ve grup heykel kaidesi temenos 
duvarı ile çevrili bu alanın önemini belgelemektedir. 
Kutsal alanda açığa çıkardığımız sunak ve adak yazıtla
rında Artemis Perasia adını okumaktayız. Temenos 
duvarının çevrelediği tepenin üst kısmında taban döşe
mesi seviyesine kadar tahrip edilmiş yapı orthostat ben
zeri taş bloklarla çevrelenmiştir. Bu blokların yüzeyleri 
ve temenos duvarının dış bölgesinde teras duvarı 
boyunca sıralanmış çok sayıda büyük taş bloğunun 
yüzeyleri yazıtlı olup, ilk kez 2009’da açığa çıkarılmış
tır. Bu yazıtlar ile ilgili ön çalışmalarımız da kutsal ala
nın tanrıçaya adandığı kanaatimizi desteklemektedir. 
Yoğun tarım faaliyetleri ve kaçak kazılar bu alanı tehdit 
etmektedir. 

Güneydoğu tepesinin doğusunda geç Neolitik-erken 
Kalkolitik serpantinit bir keser (Res. 4) ile sileks dilgi 
parçaları ele geçmiştir.

Çalışmalarımızın yoğunlaştığı ikinci merkez Kale Tepe-
si’nin güney eteğinde batı-doğu yönünde uzanan iki 
yanda kaldırımlı, tabanı taş döşeli sütunlu caddenin 
doğu ucundaki propylona ait kalıntılardır. Propylonun 
konumu Kastabala’da aksiyal simetriye katı biçimde 
uyulmadığını göstermektedir. Sütunlu caddenin aksında
ki sapmalar topografyaya uyma zorunluluğundan kay
naklanmıştır. Geç Roma Dönemi’nde inşa edilen yapılar 
da caddeyi kuzeyde işgal etmiştir. 2009 yılı çalışmaların
da bu yapılardan birinin merdiven sahınlığı açığa çıkarıl
mıştır. Bu alandan ele geçen sikkeler, figürinler, kandil
ler, tıbbi aletler ve kullanım keramikleri farklı dönemlere 
tarihlendirilmiştir. Ancak merdiven sahınlığı temel üstü 
buluntuları İ.S. 2.yy.’ın ikinci yarısına aittir.

Sütunlu caddenin doğu ucunda, vadinin güney yamacı
na dayalı tiyatro 2009 yılındaki üçüncü çalışma alanıdır. 
Tiyatronun sahne binasının tek katlı, iki nişli, sütunlu bir 
cephe mimarisine sahip olduğu tespit edilmiştir. Açığa 
çıkarılan mask kabartmalı zengin bezemeli friz bloklarını 
İ.S. 2. yy.’a tarihlemek mümkündür. İki katlı caveanın 
ikinci kat basamakları dağılmıştır.

Tiyatronun güneyindeki hamamda temizlik çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Duvar örgüsünde tuğla kullanılan 
yapının planını algılamak ve mekânlarını tanımlamak 
mümkün değildir. Tiyatroya bakan cephede çeşme nişi 
görülmektedir.

Kastabala’nın kuzey ve güney kiliselerini plan açısından 
erken Bizans Suriye kiliseleri ile karşılaştırmak ve yakın 
benzerlikler tespit etmek mümkündür. Her iki kilisenin 
apsisi poligonal planlıdır. Her iki kilise Diokaisareia’nın 
Tapınak Kilisesi, Azize Thekla’nın (Meryemlik) Zenon 
Kilisesi, Ferhatlı’daki bazilika ile poligonal planlı 

The second area of focus was on the remains of a propy-
lon located at the east end of the colonnaded street. The 
propylon was flanked with sidewalks and paved with 
stones extending to east and at the south foot of Kale 
Tepesi. The position of the propylon shows axial symme-
try of Kastabala’s city planning was not very strict but the 
deviations in the axis of the colonnaded street were 
caused by natural topography. Buildings from the Late 
Roman period occupy the north side of the street. In the 
campaign of 2009, a landing for a stairway in one such 
building was uncovered. Coins, figurines, lamps, medical 
instruments and daily use wares uncovered in this area 
date to various periods, but finds from the top of the 
landing date to the second half of the 2nd century A.D.

The third area of work in 2009 was the theater, resting 
on the south slope of the valley and at the east end of the 
colonnaded street. The stage building was identified as a 
single-story building with two niches and with taber-
nacular façade architecture. It can be dated to the 2nd 

century A.D., based on frieze blocks which are richly 
decorated with masks. The rows of seats of the upper tier 
of the cavea are dispersed.

The baths to the south of the theater were cleaned, but 
the layout and functions of the rooms could not be deter-
mined. It was of brick construction with a niche for a 
fountain on the façade facing the theater.

The north and south churches at Kastabala are compara-
ble with those in Byzantine Syria with regards to layout. 
Both churches’ apses are polygonal in layout. A com-
parison with the polygonal apses of the Temple Church 
at Diokaisareia, Zenon Church at St. Thekla (Meryemlik) 

Res. 2   Güneydoğu Tapınak terası, kuzeyden genel
Fig. 2   Temple terrace at southeast, general view from the north
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apsislerinin benzerlikleri ile karşılaştırılmakta ve İ.S. 5. 
yy.’ın ortasına tarihlenmektedir. Kuzey kilisenin atriumu 
sütunlu caddeden giriş sağlamak için batı yerine kuzeye 
açılmaktadır.

Kuzey kilisenin doğusunda tonoz sıralarının oluşturduğu 
bir teras mevcuttur. Bu tonoz ve çevresinde sürdürülen 
sondajlarda dört yapı evresi tespit edilmiştir. Tarihlemeye 
yardımcı küçük buluntu ele geçmemiştir. Ancak batı 
yönünde büyük taş blokların kullanıldığı anıtsal bir yapı
nın temelleri açığa çıkarılmıştır. Geç Roma ve Ortaçağ’da 
tadilatlar yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Kastabala’da kazı, sondaj ve anastilosis çalışmaları ile 
birlikte, yüzey araştırması, restorasyona hazırlık, sütunlu 
caddede devrilen sütunların yerlerine kaldırılması, ken
tin topografik planının hazırlanması ve sayısallaştırılma
sı, sütunlu cadde, tiyatro ve tonozlu alanın rölöve çalış
maları da gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte bir kitabımız 
redaksiyona hazır hale getirilmiştir. 

and the basilica at Ferhatlı points to the mid-5th century 
A.D. The atrium of the north church opens north instead 
of west in order to gain access to the street.

To the east of the north church is a terrace formed by a 
row of vaults. Soundings on and around these vaults 
revealed four building phases. No small finds helpful for 
dating was uncovered. However, to the west, founda-
tions of a building built with large blocks were uncov-
ered to which renovations were made in the Late Roman 
or Middle Ages.

At Kastabala along with excavations, soundings and ana-
stylosis work, surveys, preparations for restoration, erec-
tion of columns of the colonnaded street, preparation of 
the city’s topographic map and digitalization, relevé 
work on the colonnaded street, theater and vaulted area 
were initiated. One publication concerning finds at 
Kastabala has been prepared, is ready for copy editing.

Res. 3
Attik kırmızı figür  
keramik parçası 
Fig. 3
Attic potsherd with  
red figure décor

Res. 4
Serpantinit keser, 
geç Neolitik- 
erken Kalkolitik 
Fig. 4
Serpentinite adze, 
late Neolithic –  
early Chalcolithic 
period
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2 Ağustos-30 Eylül 2010 tarihleri arasında gerçekleştiri-
len Kelenderis’teki çalışmalarımızın en önemli ayağını 
Agora Bazilikası’nın çevresindeki ve Liman Hamamı’nın 
palaestrasındaki kazılar oluşturdu. Resto rasyon çalışma-
ları çerçevesinde Bazilika’nın avlusundaki (atrium) ve 
ana salonun kuzey stylobatındaki sütunların birkaçı 
ayağa kaldırıldı. Bundan başka depo çalışmaları ile 
Aydıncık İlçesi sınırları içerisinde, Kelenderis antik ken-
tinin çevresindeki Prehistorik yerleşmelerin yüzeyden 
araştırılması gerçekleştirildi*. 

1. Agora Bazilikası

a. Atrium’un Kuzeyindeki Kazılar: Agora Bazilikası’nın 
2009 kazı sezonunda ortaya çıkarılan avlusunun kuzey 
duvarının dışında, yapının bu kısmındaki dolgu toprağı-
nın seviyesinin yapının asıl zemin seviyesine düşürülme-
sine yönelik olarak planladığımız çalışmalarda, avlu 
kuzey duvarı boyunca 17.50 m. uzunlukta ve en fazla 
2 m. genişlikteki bir alanda kazılara başlandı. 1492 ünit 
numarasıyla kodlanan bu alanda, birkaç gün süren ilk 
tesfiye aşamasında, +4.55 m.’deki toprak seviyesi 
+3.80 m.’ye kadar düşürüldü. Burada, bazilikanın güne-
yindeki duruma benzer biçimde, kuzey duvarına da 
kuzey-güney yönünde, dik olarak bağlanan, birbirine 
paralel duvarlar ortaya çıktı. 3.40 m. ile 3.70 m. arasında 
değişen aralıklarla yerleştirilmiş olan bu duvarların oluş-
turduğu dört mekân söz konusudur (Res. 1). Duvarların 
biri, asıl yapıda var olan bir desteğin uzatılmasıyla oluş-
turulmuş, diğerleriyse, avlu duvarına sonradan eklenmiş-
tir. 1492 numaralı ünitte oluşan ve 1510, 1535 ve 1557 
ve 1572 ünit numarasıyla kodlanan bu mekânlardaki 

* Çalışmalarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Selçuk Üniversi-
tesi, Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Enstitüsü (AKMED), Aydıncık Belediyesi ve ABD Buffalo 
Üniversitesi tarafından maddi olarak desteklenmiştir. Bu des-
teklerinden dolayı adı geçen kurum ve kuruluşlar ile çalışma-
larımıza katılan tüm bilim insanlarına ve öğrencilere şükran-
larım sonsuzdur. 

The campaign at Kelenderis lasted from August 2nd to 
September 30th, with the most important part of the 
work focused around the Agora Basilica and in the 
palaestra of the Harbor Baths. Within the frame of resto-
ration some columns were erected in the atrium and in 
the north stylobate of the naos. In addition, work was 
carried out at a storehouse and surveys were made for 
exploring the prehistoric settlements within the territory 
of ancient Kelenderis*.

1. Agora Basilica

a. Excavations to the north of the Atrium: It was planned 
to lower the ground level of the filling, outside the north 
wall of the atrium uncovered in 2009. Excavations start-
ed in an area of 17.50 m. length and maximum 2 m. 
width along the north wall of the atrium. The area is 
coded as Unit 1492. In the first phase of leveling, the 
ground level was lowered from +4.55 m. down to 
+3.80 m. Here, too, as was with the south wall, parallel 
walls were exposed, extending in the north-south direc-
tion and perpendicular to the north wall. There were four 
rooms formed by these walls, built about 3.40 to 3.70 m. 
apart (Fig. 1). One wall was created by extending an 
existing support, while others were added later on. The 
rooms in Unit 1492 are named as Units 1510, 1535, 
1557 and 1572. The deposit inside the rooms contained 
roof tile fragments, kitchen ware fragments, coins, and 
reused architectural pieces.

b. Excavations inside, to the west and south of the 
Podium: Two steps remaining from a rectangular struc-
ture, extending in the west-east direction was partially 

* Our work was financially supported by the Ministry of Cul-
ture and Tourism, Selçuk University, Suna & İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED), 
Aydıncık Municipality, and Buffalo University from the USA. 
I would like to thank each institution, and all the scholars and 
students for their contributions and support.

Kelenderis 2010 Yılı Kazı Çalışmaları

Excavations at Kelenderis in 2010
K. Levent ZOROĞLU
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dolguda, çatı kiremidi parçaları, mutfak kaplarına ait 
parçalar, sikkeler ve devşirme olarak kullanılmış mimari 
parçalar ele geçti. 

b. Podyum’un İçinde, Batı ve Güney Bölümünde Yapılan 
Kazılar: İlk kez 2008 yılında küçük bir bölümünü ortaya 
çıkardığımız ve doğu-batı yönünde uzanan, dikdörtgen 
planlı bir yapıdan arta kalan iki basamağın oluşturduğu 
bu kalıntı için “podyum” terimini kullanmıştık. Geç-
tiğimiz yıl yalnızca kuzey ve doğusundaki bazı bölümle-
ri ortaya çıkarılan “podyum”un kuzey bölümünün tama-
mı 2010 yılında açıldı. Bundan başka, yapının batı ve 
güney bölümlerini kapatan dolgu toprağının kaldırılma-
sına ve yapının buradaki devamına ulaşılmaya çalışıldı 
(Res. 2). Bu çalışmalar sonunda, söz konusu “podyum”un 
aslında bir tapınağın stylobatı olma olasılığının arttığını 
şimdiden söyleyebiliriz. 

Yapının batı ve güney bölümündeki henüz kazılmamış 
kısmında ortalama kot başlangıçta yak. +5.85 m. olup, 
1494 ünit numarasını verilen bu alanda 5x5 m. ölçüle-
rinde plan kareler açılarak derinleşme çalışmaları yürü-
tüldü. Burada stylobat seviyesine ulaşıldığında, yapının 
kuzeybatı köşesinde in situ biçimde duran bir Attik-İon 
kaidesi ile yapıdan düştüğü anlaşılan çok sayıda mimari 
parça bulundu. Bu mimari parçalar arasında iki adet 
Korinth sütun başlığı, sütun gövdeleri ve yerinden oyna-
mış kaideler dikkat çekicidir (Res. 3). Bu saydığımız 
malzeme de yapının bir tapınak olma olasılığını güçlen-
dirmektedir. Korinth düzenindeki bu olası tapınağın 
stylobat uzunluğu yaklaşık 26 m. kadardır. Henüz tam 
olarak açılmamış olsa da yapının genişliğini yaklaşık 
13 m. olarak hesapladık. 

uncovered in 2008 and called the “Podium”. In the 
previous campaign only some parts of the north and east 
of the Podium were uncovered, but in 2010 the entire 
north part of the building was uncovered. Furthermore, 
it was attempted to remove the filling covering the west-
ern and southern parts, reaching the extension of the 
building there (Fig. 2). Consequently, it is possible to see 
this so-called “podium” is more likely the stylobate of a 
temple.

In the unexcavated parts to the west and south, the aver-
age ground level was +5.85 m. The area named Unit 
1494 was excavated to lower the level in grid-squares to 
5x5 m. When the level of the stylobate was reached, an 
Attic-Ionic base stood in situ at the northwest corner of 
the structure, with many architectural pieces fallen. 
Among these pieces are two Corinthian capitals, column 
fragments and bases important to mention (Fig. 3). These 
pieces indicated support also the hypothesis that this 
building was temple. The stylobate of this possible 
temple measures 26 m. although not fully unearthed 
its width may be about 13 m.

On the other hand, outside of the podium, in the area 
where the abovementioned Corinthian capitals were 
found, a few semicircular blocks of a limestone archi-
trave were unearthed at a lower level. These architraval 
blocks, bearing Greek letters are thought to belong to a 
structure whose foundations have not yet been found. 
Possibly, unrelated with the above- lying suspected 
marble temple, more information will be gathered on 
this structure in the future campaigns. As inferred from 
letters both the possible temple and this structure 
are from the Roman Imperial period.

Res. 1   Avlu’nun kuzey duvarı dışında ortaya çıkan mekânlar 
(Ünit 1492)
Fig. 1   Rooms uncovered outside the north wall of the Atrium 
(Unit 1492)

Res. 2   Olası tapınağın stylobatı ve krepisi  
(doğu ve kuzey cepheler)
Fig. 2   Stylobate and krepis of the presumable temple remains  
(east and north façades)
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Diğer taraftan, podyumun dışında, yukarıda sözünü etti-
ğimiz Korinth başlıklarının bulunduğu alanda, ancak 
daha alt seviyede, kireçtaşından yapılmış kemerli bir 
arkithravın blokları ortaya çıktı. Temellerine henüz rast-
lamadığımız bir yapıya ait olduğunu düşündüğümüz bu 
arkithrav parçalarının üzerinde eski Yunanca harfler 
bulunmaktadır. Yukarıda tanıttığımız mermerden inşa 
edilmiş olası tapınakla bir ilgisinin olmadığını düşündü-
ğümüz bu yapıyla ilgili bilgilere gelecek sezonda ulaşa-
bileceğimizi umuyoruz. Harf karakterinden anlaşıldığı 
kadarıyla, bu yapı olası tapınak gibi, Roma İmpa ratorluk 
Dönemi’ne aittir. 

Önceki yıllara ait raporlarımızdan hatırlanacağı gibi, söz 
konusu olası tapınak kalıntısının kapladığı alanda, ancak 
biraz daha üst seviyede, bazilika ile çağdaş olduğunu 
düşündüğümüz moloz taş ve kireç harcıyla inşa edilmiş 
bir yapının kalıntısı da bulunmaktaydı. Şimdiye kadar 
16 m. uzunlukta ve 6.50 m. genişlikteki bölümünü 
temizlediğimiz bu büyük yapının batısındaki toprağın 
kaldırılmasıyla, geri kalan kısmına ait bazı duvarlar 
ortaya çıktı. Bu bölümüyle birlikte toplam uzunluğu 
24 m.’ye ulaşan bu yapının olasılıkla resmi görevli bir 
kişiye ait bir konut olduğunu düşünüyoruz ve bazilika ile 
komşu olmasından dolayı bu yapıyı şimdilik “Piskopos 
Evi” olarak adlandırıyoruz (Res. 2). Söz konusu yapının 
yeni çıkan kuzeybatı-güneydoğu yönlü olası sırt duvarı-
nın iç yüzünde, zeminde, mermerden yapılmış, hemen 
hemen normal insan ölçülerinde bir Tykhe heykeline ait 
baş ele geçti (Res. 4). Antakya Tykhesi tipindeki bu başa 
dayanarak, söz konusu olası tapınağın Tykhe’ye ait oldu-
ğunu söylemek için şimdilik erkendir; ancak, Kelen-
deris’in geç Hellenistik Çağ kent sikkelerinde Tykhe 
başının betimlendiğini, yani tanrıçanın kente yabancı 
olmadığını belirtmeliyiz. 

In our previous reports, it was observed that there were 
remains of a structure, possibly from the time of the 
basilica. This structure was in the cella of the temple, but 
at a slightly higher level which was constructed with 
rubbles. A part, measuring 16 m. long and 6.50 m. wide, 
was excavated and, as the earth was removed from the 
west of this large building, more walls came into light. 
Within this part, the building’s exposed section measures 
24 m. It is thought to be possibly the residence of an 
official and, as it neighbors the basilica, for the time 
being it will be called “Bishop’s House” (Fig. 2). On the 
interior of the back wall, extending northwest-southeast 
direction, an almost life sized marble head of a Tykhe 
statue was found on the floor (Fig. 4). Very little damaged 
and reminiscent of the Tykhe of Antioch in type, it is still 
early to speak if the temple desribed above dedicated to 
Tykhe. However it should be noted that Kelenderis’ coins 
of the Hellenistic period bear the head of the goddess, 
which reveals that she was known since then.

c. Work in trench Unit 815 to the north of the Podium: 
In the area to the west of the Agora Basilica and to the 
north of the Roman temple, excavations were lower 
down to the ground level of the Basilica, found in previ-
ous years, but no remains were detected; this year a new 
trench was started of 4.50x 4.50 m. to investigate earlier 
layers. The trench is coded as Unit 815, with excavation 
beginning at the level +3.10 m. and ended at +2.80 m. 
Mostly, late Hellenistic and Early Roman Imperial period 
potsherds and two bronze coins were found. First coin 
belonged to Emperor Vespasian (Fig. 5a) and the second 
was minting of Kelenderis in the reign of King Antiochus 
IV (A.D. 31-74) (Fig. 5b). As known, Rough Cilicia was 
given over to Antiochus IV in the reign of Caligula, but in 
A.D. 74, i.e. in the reign of Vespasianus, this client 

Res. 3   
Olası tapınağın 
stylobatının kuzeybatı 
köşesindeki in situ  
kaide ve Korinth başlığı 
Fig. 3
Base found in situ and  
a Corinthian capital in 
the northwest corner  
of the stylobate of 
possible temple

Res. 4
Tykhe başı 

Fig. 4 
Head of Tykhe
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c. Podyumun Kuzeyindeki 815 Ünit Numaralı Açmadaki 
Çalışmalar: Agora Bazilikası’nın batısında, olası Roma 
İmparatorluk Dönemi tapınağının kuzeyinde kalan ve 
önceki yıllarda bazilika seviyesine kadar kazdığımız 
halde herhangi bir kalıntıya rastlamadığımız alanda, 
daha alt seviyelerdeki kültür tabakalarının araştırılması 
amacıyla, 4.50x4.50 m. ölçülerinde bir açmaya başla-
dık. Ünit 815 olarak kodladığımız bu açmada ortalama 
+3.10 m. seviyesinde başlatılan kazıların +2.80 m. sevi-
yesine kadarki ilk katmanında, daha çok erken Roma 
İmparatorluk ve geç Hellenistik dönemine tarihlenebile-
cek seramik parçaları ile iki adet bronz sikke ele geçti. 
Bunlardan biri İmparator Vespasianus’a (Res. 5a) diğeri 
ise Kommagene Kralı IV. Antiokhos’a (İ.S. 31-74) ait 
olup, bu ikinci sikke Kelenderis’te darp edilmiş bir şehir 
sikkesidir (Res. 5b). Bilindiği gibi, Roma İmparatoru 
Caligula zamanında, Dağlık Kilikya IV. Antiokhos’a veril-
miş, ancak 74 yılında, yani Vespasianus zamanında, 
Antiokhos’un vasal krallık yetkisi elinden alınmıştı. 
Dolayısıyla söz konusu sikkelerin buluntu seviyesi, ola-
sılıkla bu geçiş dönemine işaret etmektedir. 

Sikkelerin bulunduğu seviyeden itibaren yürütülen 
derinleşme çalışmaları sonrasında, +2.80 m. kotunda, 
kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bir duvarın üst 
yüzü ortaya çıkmaya başladı (Res. 6). İrili ufaklı moloz 
taşlar ve toprak harcı ile örülmüş olan bu zayıf duvarın 
0.30 m. yüksekliğine kadarını açtıktan sonra bu alandaki 
çalışmaları gelecek sezon devam ettirmek üzere son-
lardırdık. 

815 ünit numaralı açmada ortaya çıkan bu duvar kalın-
tısını dikkate alarak, öteden beri Agora olarak adlandır-
dığımız bu alanda, kabaca da olsa, bir stratigrafi oluştur-
ma şansı elde etmiş bulunuyoruz. Buna göre; bazilika 
ile olası “Piskopos Evi” en geç katmanı, yani geç Antik 
Çağı (İ.S. 6.-7. yy.’lar), olası tapınak Roma İmparatorluk 
Dönemi’ni (yak. İ.S. 1. yy.’ın 3. çeyreği ve 2. yy.’lar), 815 
ünit numaralı açmadaki duvar kalıntısı ise, olasılıkla  
geç Hellenistik ve erken Roma İmparatorluk dönemini 
(İ.Ö. 50-İ.S. 75 arası) temsil etmektedir. Doğal olarak  
bu dönemlerle ilgili yeni veriler ortaya çıktıkça bu stra-
tigrafinin ayrıntıları daha da netleşecektir.

d. Liman Hamamı’nın Palaestra’sındaki Çalışmalar: 
Kelenderis Liman Hamamı’nın idman alanı (Palaestra), 
yapının batısında, agoranın kuzeyinde yer almakta olup, 
alanın zemini agora zemininden yaklaşık 2 m. kadar 
yüksektedir. İdman alanında günümüzde herhangi bir 
yapı kalıntısı olmamasına karşın, alanın zemin seviyesi-
nin daha batısında yer alan soğuk su havuzunun (pisci-
na) seviyesine göre, fazla kalın olmayan bir dolguya 
sahip olduğu söylenebilir. Bu yüzden, burada bir açma 
açılarak, ana zemin araştırıldı. Ayrıca hamamın güney-

kingdom authority was taken back from him. The find 
level of these coins would possibly point to this period of 
transition.

The excavation level was lowered from that of the coins, 
at +2.80 m. The top surface of a northeast-southwest 
wall started to appear (Fig. 6). Built with rubble of vari-
ous sizes and mortar and at, a height of 0.30 m., this 
weak wall was exposed and work was terminated for the 
season.

Now with this wall remaining exposed in Unit 815, we 
are able to propose a very rough stratigraphy for this 
area, which is typed as an Agora. Thus, the basilica and 
so called “Bishop’s House” represent the latest layer (i.e. 
Late Antiquity (6th-7th centuries A.D.). The so-called tem-
ple represents Roman Imperial period (particularly third 
quarter of the 1st century A.D. and 2nd century A.D.), 
while the wall remains in Unit 815, represents possibly 
Late Hellenistic and early Roman Imperial periods 
(50 B.C.-A.D. 75). New evidence for these periods will 
clarify the details of this rough stratigraphy in the future.

d. Work in the Palaestra of the Harbor Baths: The 
palaestra of the Harbor Baths of Kelenderis is located to 
the west of the baths and to the north of the Agora, but 
its ground level is about 2 m. above the ground level of 
the Agora. Although there are no building remains of the 
palaestra, it is possible to say that the palaestra is cov-
ered with a thin layer of filling, based on the level of the 
cold water pool (piscina) remains in the west part. 
Therefore, we explored the ground level with a trench. 
Besides stones fallen from the furnace, hot and luke-
warm halls in the east, as well as modern additions, were 
identified and cleaned.

The ground level of the 5x5 m. trench was lowered from 
+6.35 m. to +5.30 m. In this trench, called Unit 001, the 
only architecture exposed in was a very short stretch of 
a wall. The wall built with lime-sand mortar at +5.41 m. 
level, was close to the northeast corner. At +5.35 m. level 

Res. 5b   IV. Antiokhos sikkesi
Fig. 5b   Coin of Antiochus IV

Res. 5a   Vespasianus sikkesi
Fig. 5a   Coin of Vespasian
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doğuya bakan kısmında külhan yapısı ile sıcaklık ve 
ılıklık bölümlerinin duvarlarından düşen taşların ve 
yapıya eklenen modern duvarların tespiti ve temizliği 
yapıldı. 

5x5 m. ölçülerindeki açmadaki hâlihazır seviye olan 
+6.35 m.’den başlayarak, 5.30 m. seviyesine kadar inildi. 
Kazı çalışmaları sırasında 001 ünit numarası verdiğimiz 
bu açmanın kuzeydoğu köşesine yakın bölümde +5.41 
m. kotunda kireç kum harcıyla yapılmış çok kısa bir 
duvar parçası dışında herhangi bir mimari kalıntıya rast-
lanmadı. +5.35 kotunda ise, açmanın güneybatı köşesin-
de olası bir zemin kalıntısına rastlandı. Bu çalışmalar 
sırasında, ayrıca aşırı derecede korozyona uğramış 4 
adet bronz sikke ile Hellenistik ve Roma çağlarına ait 
karışık seramik parçaları bulundu. Açmada çalışmalar 
+5.00 m. seviyesinde sonlandırıldı.

Liman Hamamı’nın güney beden duvarının toplam 
uzunluğu 25.50 m. olup, temizlik çalışmasına külhanın 
güneyindeki 8.70 m. uzunluktaki ilk alanda başlandı. 
Buradan itibaren uzanan ve sıcaklık bölümünü güneyde 
sınırlayan ve beden duvarının üzerine sonradan ilave 
edildiği anlaşılan bölümden dökülen molozlar kaldırıldı. 
Söz konusu bu durum, yapının özellikle geç dönemlerde 
asıl işlevi dışında kullanıldığının bir kanıtıdır. Bundan 
sonra sıcaklık mekânının güneyindeki pencere açıklığı-
nı alt bölümde kapatan ve yine sonradan eklendiği  
anlaşılan 5.35 m. uzunlukta, 1.45 m. genişlikte ve günü- 5.35 m. uzunlukta, 1.45 m. genişlikte ve günü-
müz zemininden 0.60 m. yükseklikteki bu duvar da 
plana geçirildikten sonra kaldırıldı. Devam eden çalış-
malar sonunda hamamın güney cephesinin temizliği 
ta mamlandı. 

2. Restorasyon Çalışmaları

2010 yılı çalışma programımızın bir bölümünü de Agora 
Bazilikası’nın ana salonlarında ve avluda önceki yıllarda 
bulunan sütun gövdelerinin onarılması ve bunlardan 
uygun olanların yerlerine dikilmesi oluşturmuştur. İlk 
aşamada, mevcut sütun gövdesi parçaları incelenerek, 
bunlardan birbirine uyanlar ve birleştirilebilecekler sınıf-
landırıldı. Daha sonra bunlardan birbirine uyanların 
karşılıklı yüzeyleri temizlenerek alıştırıldı. Bu parçalar 
arasında küçük ve ağır olmayanlar doğrudan yapıştırıcı 
sürülerek; daha büyük ve kayma olasılığı olanlara ise, 
matkap yardımıyla dübel delikleri açılıp, bu deliklere 
cam elyaf çubuklar yerleştirildikten sonra yapıştırıldı. 
Yapıştırıcı olarak belli oranlarda epoksi ve aerocil karışı-
mı kullanıldı. Bu yöntemle bazilikanın ana salonu ile 
yan salonlarını birbirinden ayıran kuzey stylobata ait biri 
tam, biri de yarım olan 2 sütun gövdesi dikilecek hale 
getirildi. Diğer taraftan buraya ait olup da %80 oranda 

were the remains of possible flooring. In the course of 
the work, were found four heavily corroded bronze 
coins and mixed pottery of Hellenistic and Roman peri-
ods. The work was terminated at +.500 m. level.

The area in front of the south wall of the bath is 25.50 m. 
long and cleaning work started in the first area, 8.70 m. 
length to the south of the furnace. From here onward, 
was rubble fallen from the section annexed later onto the 
body wall. This bounded the hot section on the south. 
This is evidence for the change of function of this 
building in later periods. Then, this wall blocking the 
lower parts of the window of the hot section on the 
south (measuring 5.35 m. long, 1.45 m. wide and rising 
0.60 m. above the modern ground level) was mapped 
and removed. The south façade of the baths were then 
cleaned.

2. Restoration Works

One part of our 2010 campaign focused in the repair 
and erection of columns in the Agora Basilica and its 
atrium. In the first stage, fragments of column shafts were 
matched and grouped. Matching ones were cleaned and 
their faces were brought together. Small, light ones were 
glued directly, whereas larger ones, more likely to slide, 
were drilled first, rods of glass wool placed in them, and 
then glued. For the glue, a mixture of epoxy and aerocil 
was used. With this method, we were able to repair one 
full column, and one-half column from the north stylo-
bate of the naos for later erection. Another column that 
was 80% complete was missing part of the bottom, and 
was completed with a mixture of iron mesh, sand-lime 
mortar and concrete. Then the work of erecting the col-
umns on top of their nearest bases found when they 
were uncovered, started. For fixing the bases on the 

Res. 6   815 Ünit numaralı açmada ortaya çıkan temel kalıntısı
Fig. 6   Foundation remains uncovered in trench Unit 815
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orijinaliyle tamamlanabilen, ancak kaidenin üzerine 
gelen alt kısmı eksik olan bir sütun gövdesinin bu eksik 
kısmı demir kafes, kısmen beton ve kireç kum karışımı 
kullanılarak tamamlandı. Bundan sonra, sütun gövdele-
rinin kazılar sırasında bulundukları en yakın kaidenin 
üzerine dikilmesi için çalışmalar başlatıldı. Kaidelerin 
stylobat üzerine sabitlenmesi için her ikisinin ortak nok-
talarında ve uygun yerlerinde matkapla delikler açılıp 
içine fiber çubuklar yerleştirildi ve yapıştırıcı yardımıyla 
stylobat üzerindeki yerlerine sabitlendi. Ardından sütun-
ların altında kaidedeki fiber çubukların uzantılarının 
girebileceği delikler açılarak ve yapıştırıcı sürülerek 
yerlerine yerleştirildi. Böylece, kuzey kanat ile ana 
salon arasındaki stylobatın üzerine ikisi tam, bir de 
yarım olmak üzere 3 adet sütun gövdesi dikilmiş oldu. 
Tam sütunlardan birinin üzerine bu alanda bulduğumuz 
bir Korinth başlığı yerleştirildi.

Benzer çalışmayı bazilikanın avlusunda ortaya çıkardığı-
mız sütunlar için de gerçekleştirdik. Burada biri sağlam 
diğerleri de yarım olarak ele geçen 3 sütun gövdesi yer-
lerine dikildi. Geçen yıl bu alanda bulduğumuz iki adet 
İon-impost başlıktan biri, ana salona yakın olan sütunun 
üzerine yerleştirildi. Son olarak biri bazilikanın ana salo-
nunda, diğeri ise avluda bulunan iki adet pencere sütunu 
avlu ile ana salonu ayıran duvarın önüne geçici olarak 
kondu (Res. 7).

3. Yüzey Araştırması

Kelenderis’in çok yakınında, deniz kıyısındaki bir mağa-
rada (Gilindire Mağarası) yıllar önce bulduğumuz geç 
Neolitik, Kalkolitik ve erken Tunç çağlarına tarihlenen 
seramik parçaları, Orta Dağlık Kilikya’nın kıyı kesiminde 
şimdiye kadar ele geçen en eski buluntuları oluşturmak-
taydı. Bu malzemenin buradaki geçici yerleşimciler 
tarafından kullanıldığı, bunların asıl geliş yerlerinin böl-
genin iç kesimleri olduğu savına dayanarak, 2010 yılın-
da bir yüzey araştırması projesi başlatıldı. Söz konusu 
yüzey araştırması, Aydıncık İlçesi sınırları içindeki 
modern ve olası eski yollar izlenerek, bu yol güzer-
gâhındaki mağara ve diğer yerleşim yerlerinin tespiti ve 
bunların GPS koordinatlarının alınarak haritaya işlenme-
si biçiminde yürütüldü. Bu araştırmanın amacı her ne 
kadar tarihöncesi insanların kullandıkları yürüyüş rotala-
rının ve olası yerleşmelerin tespiti olsa da, bu ilk yıl daha 
çok bölgenin topografik özelliklerinin tanınmasına 
öncelik verildi. Buna ek olarak, yakın geçmişten geriye 
doğru tüm tarihsel dönemlerde kullanılmış olan olası 
yürüyüş rotalarının tespiti için yerel halkla mülakat yapı-
larak bilgi toplandı. Bölge halkını göçer Yörüklerin oluş-
turduğu düşünülecek olursa, amacımız olan geçitlerin 

stylobate holes were drilled both on bases and the stylo- holes were drilled both on bases and the stylo-
bate, fiber rods were placed and glued. Thus three col-
umns -two full and one half- were erected on the stylo-
bate separating the north aisle from the nave. A Corinthian 
capital was placed on top of one full column which was 
found in the naive.

Similar work was done for the columns uncovered in the 
atrium where three columns -one intact and two half- 
were re-erected. One of the Ionic-impost capitals, 
uncovered here the year before, was placed on top of 
the columns close to the main hall. Finally, two window 
columns, one of which was found in the naos and the 
other in the atrium, were placed temporarily before the 
wall between the naos and the courtyard (Fig. 7).

3. Surveys

Pottery of the Late Neolithic, Chalcolithic and Early 
Bronze Ages, found years ago near Kelenderis in 
Gilindere Mağarası on the coast have been the earliest 
finds from the coastal area of central Rough Cilicia. 
Based on the hypothesis that this cave was used by 
temporary settlers, who came from the interior of the 
region, a survey was initiated. In this survey, modern and 
ancient roads, within the borders of Aydıncık İlçesi, were 
followed. Caves and other identified settlements were 
mapped, using GPS coordinates. Although this survey 
aims at the identification of paths and settlements of 
prehistoric peoples, this year work concentrated on 
becoming familiar with the region’s topography. In addi-
tion, interviews were made with locals for identifying 
possible walking routes from, recent times, going back to 
historical and prehistoric times. Considering that locals 

Res. 7   Sütun dikme çalışmaları sonrası Agora Bazilikası
Fig. 7   Agora Basilica following the erection of columns
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ön araştırması için bu yöntem çok önemli bilgiler 
sunmuştur. Aynı nedenle, bölgedeki tarihi dönemlerin, 
özellikle Hellenistik, Roma ve geç Antik döneme ait 
izlerin de kaydedilmesine bu yılki çalışmalarımızda 
öncelik verilmiştir. 15 gün süren arazi araştırmasında, 
Aydıncık İlçesi sınırları içinde toplam 73 GPS noktası 
alınmıştır. Noktalar, bazen belirli lokasyonları, bazen de 
rotaları belirlemektedir. Bu araştırmaların sonucunda, 
bölgede, deniz seviyesinin 600 m. yüksekliğinin altında, 
özellikle vadi tabanlarında, insan yerleşimlerinin olma-
dığı izlenimi oluşmuştur. Dolayısıyla vadilerin ve dere 
yataklarının üst taraçalarının, yani, yaklaşık olarak 750 
m. ve daha üst seviyelerin yürüyüş güzergâhı olma ve 
kamp kurma açısından daha büyük bir potansiyel teşkil 
ettiği anlaşılmıştır. Araştırma sonucunda, Aydıncık sınır-
ları içinde kalan kuzeyden güneye, ya da tam tersi yönde 
pek çok olası güzergâh belirlenmiş ve haritaya kaydedil-
miştir. Bu güzergâhlar üzerinde, farklı dönemlerde, 
insan faaliyetinin olduğunu gösteren materyaller toplan-
mış ve belgelenmiştir. Tarihlemesi henüz yapılmamakla 
beraber, eski bir yol keşfedilmiş ve bu yolun sahil uzan-
tısı görülmüştür. Buna ek olarak, Klasik dönemlere ve/
veya daha geç tarihi dönemlere ait çeşitli işlikler, mezar-
lar ve sarnıçlar da haritaya kaydedilmiştir. Aydıncık coğ-
rafyasının güçlükleri algılanmış ve amacımız olan tari-
höncesi toplulukların sahile inişlerindeki olası tercihler 
hakkında önemli bir bilgi alt yapısı oluşturulmuştur. 
2010 yılı araştırmaları, Gilindire Mağarası’nda karşılaşı-
lan, az da olsa, Neolitik ve Kalkolitik dönemlere ait 
seramik parçaları ile yine az sayıda bulunan çakmaktaşı 
malzemenin ve yapılan mülakatların sonucu olarak; 
obsidiyenin bölgeden geçtiğinin anlaşılması bağlamın-
da, oldukça ümit verici olmuş, bu yıl hedeflemiş olduğu-
muz ön araştırma amacına ulaşmıştır. 

5. Depo Çalışmaları

2010 yılı depo çalışmaları kapsamında bir yandan geçen 
yıllara ait tasnifi yarım kalmış malzeme ile bu sezon 
bulunan malzemenin temizlik, belgeleme çalışmaları 
yürütülürken, diğer yandan da geç Antik Çağ’a ait mima-
ri parçaların kataloglanmasına çalışmalarına başlandı. 
Bu ikinci çalışma kapsamında, önceki kazı sezonlarında 
bulunup, depoda saklanan, özellikle Agora Bazilikası’nda 
ele geçen geç Antik Çağ mimari parçaların katalogları 
Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. S. Doğan tarafından hazırlandı. Agora 
Bazilikası yayın projesinin bir parçası olan bu çalışma 
kapsamında toplam 77 adet, çeşitli özelliklere sahip, 
sağlam ve kırık mimari parça kataloglandı.

were once nomadic Yörüks, this method provided us 
with a wealth of information. For the same reason, prior-
ity was given for recording traces of Hellenistic, Roman 
and Late Antique materials. Through the surveys, which 
lasted 15 days, a total of 73 GPS points were taken. 
These points sometimes indicated certain locations or 
sometimes paths. As a result of the survey, the first 
impression gained was that there was no human settle-
ment below 600 m. altitude, particularly in the bottom 
level of the valleys. This inferred that higher terraces of 
the valleys and stream beds, i.e. over 750 m., were more 
likely to house walking routes and camping. Many 
potential routes from north to south or vice versa were 
identified in Aydıncık İlçesi and mapped. Materials point-
ing to human activity in various periods on these routes 
were collected and documented. Undated at this time, 
an ancient road was discovered and its coastal extension 
was seen. In addition, various workshops, tombs and 
cisterns from the Classical and/or later periods were 
marked in the map. The difficulties of Aydıncık’s topogra-
phy were perceived and a background for routes of 
ancient peoples, descending to the coast, was built. 
Based on surveys in 2010, few potsherds of the Neolithic, 
Chalcolithic periods resembling to the finds of Gilindire 
Mağarası were found, as well as a few finds of flint show-
ing the region to be very promising for identifying obsid-
ian’s pasage through the region. Our preliminary surveys 
for this year attained its goals.

4. Work at the Storehouse

Within this campaign’s scope, classification of materials 
from previous years continued, with cleaning, documen-
tation of new finds and the cataloguing of pieces from 
Late Antiquity started. Particularly the cataloguing of 
architectural fragments from Agora Basilica, was done by 
Prof. Dr. S. Doğan of Hacettepe University. Part of a 
publication project for the Agora Basilica’s catalogue 
contains 77 architectural items at the present time.
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2006 yılında Burdur Müze Müdürlüğü başkanlığında 
başlatılan Kibyra kazı çalışmaları, 2010 yılı itibariyle 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adına, Bakanlar Kurulu 
Kararlı sürekli bir kazı çalışmasına dönüşmüştür*. 2010 
yılı Kibyra kazı ve araştırma etkinlikleri Haziran-Eylül 
ayları arasında Stadion, Agora ve Yeraltı Oda Mezarları 
olmak üzere üç alanda sürdürülmüştür. Kazı çalışmaları-
nın yanı sıra, Stadion ve Bouleuterion/Odeion yapıları-
nın plan, kesit ve 3 boyutlu çizimleri tamamlanmış; 
Stadion, Agora ve Nekropol yolunda kapsamlı bir bitki 
temizliği yapılmıştır. Ayrıca Stadion ve Agora’da konser-
vasyon uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Stadion (M. C. Kaya – İ. Baytak)

2006 yılından beri devam etmekte olan stadion kazıları 
2009 sezonunda, stadiona kuzeyden girişi sağlayan 
propylaionun ve bağlantılı olarak doğudaki oturma sıra-
larının açılarak mimarisinin anlaşılması amacıyla ger-
çekleşmiştir. Bu kazı sezonunda ise doğu oturma sırala-
rının dayandığı duvar ve arkasındaki zemini anlayabil-
mek için kuzey köşeden başlatılan kazılar sonucunda; 
doğu oturma sıralarının yedi oturma basamağından 
oluştuğu, en üstte koltuklarla tamamlandığı ve arkadaki 
destek duvarının üzerine bir yürüme alanı yerleştirildiği 
görülmüştür. Böylece doğu oturma sıraları, batı oturma 
sıralarındaki portik alanıyla simetrik bir hale getirilmiştir 
(Res. 1). 2009 sezonunda açığa çıkarılan doğu oturma 

* T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mehmet Akif Ersoy Üni-
versitesi adına yürütülen Burdur İli Gölhisar İlçesi sınırları 
içindeki Kibyra Antik Kenti kazı çalışmaları 21.07.2010 tari-
hinde başlatılmış ve 01.11.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 
Kazı çalışmaları boyunca Arkeolog D. Derici Bakanlık Tem-
silcisi olarak ekibimizde yer almıştır. Bu sezon için planlanan 
kazı, belgeleme, konservasyon, anastylosis, geçici koruma, 
temizlik, depo çalışmaları, kazı ekibinde yer alan her üyenin 
özverileriyle toplam 103 gün sürdürülmüş ve kent hakkında 
elde edilen yeni bulgu ve bilgilerle tamamlanmıştır. Kazı 
çalışmalarımıza, Bakanlığımız haricinde Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Rektörlüğü, Burdur Valiliği, Gölhisar Kayma-
kamlığı ve Belediyesi destek vermiştir. Bu bağlamda tüm 
yet kili ve ilgililere kazı ekibi olarak teşekkürlerimizi sunu-
yoruz.

Excavations, initiated at Kibyra by the Burdur Museum 
Directorate in 2006,were relinquished to the Mehmet 
Akif Ersoy University in 2010,* for further systematic 
excavations, in accordance with a decision of the Turkish 
government. During the summer of 2010, from June to 
September, excavations were conducted and were con-
cerned mainly in three areas: the stadion, the agora and 
the underground tomb chambers. In addition to the 
excavations, plans, cross-sections and 3D drawings of 
the bouleuterion/odeion and the stadion were complet-
ed; vegetation was cleaned extensively at the stadion, 
the agora and the way to the necropolis. Also, conserva-
tion work was done at the stadion and agora.

Stadion (M. C. Kaya – İ. Baytak)

Stadion excavations have been on going since 2006. In 
2009, work on the stadion had focused on exposing the 
architecture of the north propylaion and the eastern rows 
of seats. In 2010, excavations were started on, and 
behind, the wall on which the eastern rows of seats 
rested. It was seen the eastern rows of seats comprised 
seven rows and were crowned with armchairs on the 
top, while a pedestrian area was created on top of the 
rear supporting wall. Thus, the eastern rows of seats were 
symmetrical with the portico area of the western rows of 
seats (Fig. 1). In 2009, in the western part of the eastern 
rows of seats, facing the stadion, there cells measuring 
2x1 m., built with rubble and lime mortar and filled with 

* Excavations at Kibyra in Gölhisar ilçesi of Burdur were 
authorized and undertaken on behalf of the Ministry of Cul-
ture and Tourism and Mehmet Akif Ersoy University. The 
2010 campaign lasted from 21st July until 1st November 
2010. Archaeologist D. Derici was the state representative. 
The foreseen excavation, documentation, conservation, ana-
stylosis, tentative protection, cleaning, and storehouse work 
lasted for 103 days with the self-sacrificing efforts of each 
team member and completed with new data and evidence 
collected. In addition to our Ministry, excavations were sup-
ported by Mehmet Akif Ersoy University Rectorate, Burdur 
Governorate, Gölhisar Kaymakamlığı and Municipality. The 
team would like to express our gratitude to all the people 
involved. 

Kibyra 2010 
Şükrü ÖZÜDOĞRU – F. Eray DÖKÜ – Gülşen DİKBAŞ – Hannelore VANHAVARBEKE
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sıralarının stadiona bakan batı kısmında 2.00x1.00 m. 
ölçülerinde moloz taş ve kireç harçla yapılmış hücrele-
rin içi yine moloz taşla doldurularak sağlamlaştırıldıktan 
sonra oturma sıralarının yerleştirildiği görülmüştü. 2010 
sezonunda ise bu duvarın arkasında oluşturulan yaklaşık 
2.50 m. genişliğinde ve yüksekliği 2.60 m.’ye kadar eri-
şen ikinci bir duvarla desteklendiği tespit edilmiştir. 
Oturma sıralarının yaslandığı bu ikinci duvar, stadionun 
yapımı sırasında batı oturma sıraları için yamaç tıraşla-
nırken anakayadan elde edilen bloklarla 2.80 m. aralık-
larla oluşturulmuş kemerlerle taşındığı ve kemerlerin 
içlerinin de duvarın sağlamlığını arttırmak için yine 
moloz harç ve kireçle doldurulduğu anlaşılmıştır. Bu 
alan güneye doğru 27 m. takip edilmiş ve kuzey köşeden 
20 m. uzaklıkta duvarın içinde kalmış ve üst yapısı içe-
riye doğru yıkılmış iki katlı bir mezar yapısı ile karşılaşıl-
mıştır (Res. 2). Ayrıca bu mezarın doğusunda daha geç 
bir döneme ait olan dikdörtgen ve kare planlı, basamak-
larla yükseltilen ve yoğun olarak tahrip olmuş iki mezar 
daha açığa çıkarılmıştır. Çalışmalar mezarların temizliği-
nin ardından sonlandırılmıştır.

Stadion kuzeyinde doğu oturma sıralarının yaslandığı 
duvarı görmek için başlattığımız çalışmalar, sphendone-
nin yarım dairesi boyunca 21 sıra oturma basamağının 
var olduğuna dair öngörümüzü destekleyebilmemiz için 
güneye kaydırılmıştır. Bu alanda yapılan kazılarda, daha 
önce gördüğümüz ve raporlarda değindiğimiz doğu 

rubble to reinforce them to accommodate the rows of 
seats built on top. In 2010, a second wall of 2.60 m. 
height and 2.50 m. width, was noted behind this wall, 
which provided support as well. This second wall, on 
which rows of seats rested, was built with stone, quarried 
from bedrock, as the western rows of seats were built 
into the hillside; it had a series of arches with a span of 
2.80 m. and which were also filled with rubble and lime 
mortar to increase strength. This area was further uncov-
ered for a distance of 27 m. and a two-storey tomb, 
whose upper storey had collapsed inward, was exposed 
at a 20 m. distance from the corner and within the wall 
(Fig. 2). East of this tomb are two more tombs, one rec-
tangular and one square in shape, placed on top of a 
base with stairs and dating to later period. Both, unfortu-
nately, were heavily damaged. Following the cleaning of 
the tombs, work in this area was halted.

Work, initiated at the north of the stadion to see the 
retaining wall, was shifted south to see if 21 rows of seats 
existed along the sphendone. Excavations in this area 
exposed supporting piers behind the eastern rows of 
seats, previously mentioned in reports. Here were walls 
of 3.30 m. width and 10 m. height, covered with vaults 
and also filled in with rubble and lime mortar. Surprisingly, 
a second row of vaulting was found on top of these 
vaults. At the south, the ground level falls suddenly and 
sharply, necessitating the vaults being built in two tiers, 

Res. 1 
Stadion,  
havadan 
Fig. 1 
Stadion,  
aerial view
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oturma sıraları arkasındaki destek ayakları açılmıştır. 
Burada ortalama 3.30 m. genişliğinde ve 10 m. yüksek-
liğinde, tonozlarla desteklenmiş ve içleri aynı kuzeydeki 
gibi moloz taş ve kireç harçla doldurulmuş duvarlar 
ortaya çıkarılmıştır. Ancak şaşırtıcı olan bu ilk kat tonoz-
ların üzerinde ikinci bir tonoz katının daha bulunuşudur. 
Kodun birdenbire ve dik bir açıyla düştüğü güneyde iki 
kat halinde düzenlenmiş olan, içi duvarla örülmüş 
to nozların yüksekliği böylece toplamda yaklaşık 20 m.’ye 
kadar ulaşmaktadır ve stadionun ne kadar anıtsal bir 
mimariye sahip olduğu bir kez daha görülmektedir. 
Bunun dışında kuzeydeki doğu oturma sıralarının yerleş-
tirildiği moloz duvarlarla inşa edilen hücreler yapının 
güneyinde de sphendoneyi takip ederek devam etmekte 
ve sphendoneyi oluşturan yarım daire boyunca doğuda 
21 basamağın devam ettiğini kanıtlar nitelik tedir. Alanı 
kış şartlarına hazırlamak için onarım ve konservasyonu 
yapılarak çalışmalar sonlandırılmıştır.

Hellenistik Dönem Anıt Mezar

Stadion doğu oturma basamakları destek duvarı takip 
edilirken açığa çıkarılan anıt mezar bu sezonun en 
önemli mimari buluntusudur. Mezar iki katlı olup üst 
3.00x2.80 m. ölçülerinde, kareye yakındır. Mezarın dört 
tarafını da çevreleyen dört basamak üzerinde altlıksız 
olarak duran yivli pilaster şeklinde sütunlar bulunmakta-
dır. Bu sütunların üzerinde Dor sütun başlıkları bulun-
malıydı, ancak kazıda ele geçmemiştir. Entabla türde, 
birleşik arkhitrav ve triglif metopla bezenmiş friz ile 
mutulularla süslenmiş korniş bulunmaktadır. Anıt meza-
rın alt katı olan asıl mezar odası, anakayanın içine yer-
leştirilmiş 3.10x2.10 m. ölçülerinde tonozlu bir yapıya 
sahiptir. Mezarda ölü gömme döşemi olarak odanın 
güney, kuzey ve batısında birer Dor kapısı şeklinde kre-
masyon gömü için düzenlenmiş nişler görülmüştür ve 
batı duvara bitişik bir sekinin varlığı tespit edilmiştir. 
Kapısı doğuya yani stadiona bakar konumdadır. Stadion 
yapılırken kapının üzerine iki büyük blok yanlarına 
duvar örülerek yerleştirilmiş ve üzeri moloz taşlarla dol-
durularak stadion doğu duvarına eklenmiştir. Mezarın 
zemini kireç harçla sıvalıdır ve doğu duvarının altındaki 
zeminde bir çökme olmuştur. Bu çöken taban ve temel 
duvarları kazı sonrasında onarılmış ve mezar odasının 
üzerindeki açıklıklar kış şartlarında su almaması için 
sıvanarak korumaya alınmıştır.

Mezar olasılıkla stadion yapılırken soyulmuş olmasına 
karşın kremasyonun yapıldığı üç amphora parçalanmış 
şekilde ele geçmiştir. Ayrıca yine birçok terrakotta figür 
parçası, boncuklar, küpeler, iki adet Skarabe mühür, 
amuletler ve kemik iğneler yanında bir adet sikke de 
önemli buluntular arasındadır. Anıt mezarın, kazısı 

with walls built inside. The total height of the vaulted 
section here reaches 20 m. which emphasizes once 
again the monumentality of the stadion’s architecture. 
The cells, built with rubble walls on which the rows of 
seats in the north rest, continue along the sphendone 
and seem to verify the presence of 21 rows. Repair and 
conservation work was conducted to prepare the site for 
winter conditions and work was halted.

Hellenistic Monumental Tomb

This monumental tomb of the Hellenistic period, uncov-
ered along the supporting wall of the eastern rows of 
seats, is the most important architectural find of the sea-
son. This two storey building measures 3.00x2.80 m., 
and is almost square on the top. There are four steps 
surrounding the structure on four sides with fluted pilas-
ter columns bases. The Doric capitals, which must have 
once been placed on these columns, were not found. 
The entablature comprises a united architrave, a frieze of 
trigliph-metope and a cornice decorated with mutuli. 
The actual burial chamber, hewn into bedrock, meas-
ureds 3.10x2.10 m. and was covered with a vault. There 
are Doric door-type niches for placing cremation urns in 
the south, north and east walls. Traces of a bench adjoin-
ing the west wall were also noted. Its doorway faces, east 
(toward the stadion). When the stadion was under con-
struction, two large blocks were placed on top of the 
doorway and were incorporated with the walls on either 
side Rubble was filled in on top and the structure was 
assimilated nto the east wall of the stadion. The floor of 
the tomb is plastered with lime mortar, but the floor 
under the east wall has collapsed. This collapsed section 
was repaired following excavations and the openings 

Res. 2   Hellenistik Dönem anıt mezar
Fig. 2   Monumental tomb of the Hellenistic period
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bitirildikten sonra konservasyonu yapılarak restorasyona 
hazır hale getirilmiştir (Res. 2).

Agora (H. Metin – C. Öztürker) 

2009 yılında kazısına başlanan agora sütunlu cadde 
kazılarında bu yıl ilk olarak tiyatroya giden yolun teras 
duvarına paralel bölümünde kazılara başlanmış ve oriji-
nal cadde taşları açığa çıkarılmıştır. Yolun ortasında ise 
kanalizasyon sisteminin 0.40 m. çapında rögar girişi 
belirlenmiştir. Logar kapağı korunmamış olup, 2.20 m. 
derinlikteki doğu-batı ve kuzey eksenli kanalizasyon 
çukuruna girildiğinde, 0.70 m. genişliğe, 0.90 m. yük-
sekliğe sahip kanalizasyonun, doğuya doğru 80 m. 
kesintisiz devam ettiği, bu noktada önünün toprak dol-
guyla tıkandığı tespit edilmiştir. Bu bölüme kadar incele-
nen kanalizasyon tabanının hafif kavisli blok taşlara 
oturtulduğu; her iki yanının harçlı taş sıralarıyla örüldü-
ğü; üstten ise iki sıra blok taş ile kapatıldığı; her iki 
yönde künklerin buraya bağlandığı belgelenmiştir. Bu 
sonuçla kanalizasyonun ekseninde giden agoranın, sta-
dion ve bazilikaya bağlanan yolunda küçük bir çalışma 
yapılmış, her iki tarafında 0.15 m. çapında sövelerin 
oturduğu oyuklara sahip 1.30 m. genişliğinde kentin geç 
dönem kullanımıyla ilişkilendirdiğimiz “L” biçimli bir 
kapı saptanmıştır. Bu alanda yapılacak geniş kapsamlı 
çalışma bir sonraki yıla bırakılmıştır.

Esas çalışma, Teras 1 sütunlu caddede gerçekleştirilmiş 
ve bu yıl teras duvarının 6. metresinden başlanarak 
30x20 m.’lik bölümü açığa çıkarılmıştır (Res. 3). Açılan 
bu bölümde sütunlu caddenin iki tarafında stoa ile çev-
rili dükkanların olduğu tespit edilmiştir. Batıdaki stoanın 
36 m.’lik bölümünde dükkânlara açılan 6 kapı belirlen-
miştir. Yaklaşık 3 m. genişliğindeki batı stoada zemin 

on top were plastered to prevent any rain penetration 
in the winter.

This tomb must have been robbed during construction of 
the stadion, but three cremation amphorae were uncov-
ered in a broken state. Among small finds were many 
fragments of terracotta figures, beads, earrings, two 
scarabeus seals, amulets, bone pins and a coin. Following 
excavation, the tomb was conserved and prepared for 
restoration (Fig. 2).

Agora (H. Metin – C. Öztürker)

Excavations were initiated in the agora and its colon-
naded street in 2009, and this year, excavations began 
by uncovering the original pavement of the street, paral-
lel to the terrace wall of the street the leads to the 
theater. In the middle of the street, is a manhole of 
0.40 m. diameter for the sewage canal. The manhole’s lid 
is not extant. The 2.20 m. deep pit extends in the east-
west and northern directions. The canal itself is 0.70 m. 
wide and 0.90 m. high and continues uninterrupted 
80 m. eastward where it is blocked by earth. The canal’s 
floor is comprised of slightly curving blocks, and both 
sides are built with rows of stones and mortar. On top, it 
was covered with two rows of blocks. At this point, pipes 
joined in both directions. Based on these results, a small 
sounding was dug where the street joins the agora, sta-
dion and basilica, and an L-shaped gate from a later 
period was uncovered, It is 1.30 m. wide and has holes 
0.15 m. diameter for jambs. Detailed work here will be 
done in the next campaign.

Intense excavations began on the colonnaded street of 
terrace number1 in a section of 20x30 m. Starting from 
the sixth meter of the terrace, a wall was exposed 

Res. 3
Agora caddesi, havadan 
Fig. 3
Agora street, aerial view
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döşemine rastlanmamış, ancak zemin üzerinden dağınık 
halde gelen bir miktar kırmızı ve beyaz renkte mermer 
parçalarından; burasının orijinal zemininin opus sectile 
döşemi ile kaplandığı, ancak sonraki dönemlerde 
değişiklik yapıldığı öngörülmüştür. Batı stoa alanında 
önceki yıl 6 m.’si açılan kuzey güney doğrultulu su künk-
leri, bu yıl 30 m. daha açılmış ve temiz suyu taşıyan 
künklerin diğer eklentileri belirlenmiştir.

Batı Stoa’daki K1 (Kapı 1) önündeki blok taşlar kaldırıl-
mış ve kapı altında 0.60 m. genişliğinde 0.70 m. yüksek-
liğinde içe doğru 2 m. düz gidip teras duvarı eksenine 
devam eden kanalizasyon ayağı bulunmuştur (Belli 
bölümler tuğladan örülmüş, alt kısımda ise çoğu kısım 
anakayanın düzleştirilmesiyle oluşturulmuştur). Dük-
kanların atık suyunu taşıyan bu bölüm ana kanalizasyo-
na bağlandığı yerde hem daralmakta hem de aşağı doğru 
meyilleşmektedir. Buradan ele geçen İ.S. 5. yy.’dan baş-
layıp 7. yy. ortalarına kadar tarihlendirilen birkaç sikke, 
sağlam kandil ve kandil parçaları, mühürlü unguanteri-
um ve günlük kaplar, kentin terk edildiği döneme değin 
alt yapının aktif olarak kullanıldığını göstermiştir. 

Batı stoanın aksine doğu stoa zemin döşemi kısmen 
korunmuştur. Korinth düzenindeki stoanın opus tessella-
tum olarak adlandırılan taban döşemesi, yaklaşık 0.02 
m. kalınlığında, 0.05 m. uzunluğunda tuğlalardan oluş-
maktadır. Tuğlalar dikdörtgen bir çerçeve içinde balıksır-
tı ya da üçgenler oluşturacak şekilde dikey ve yatay 
dizilmiştir. Zeminde yapılan temizlik ve konservasyon 
çalışmaları sırasında derz aralarından çıkan İ.S. 4. yy.’ın 
ikinci yarısına tarihlenen birkaç sikke zeminin yapıldığı 
tarihle aynı olmalıdır.

Sütunlu cadde kazısını bütünlemek ve yapıların erken 
evrelerinin olup olmadığını anlamak amacıyla bu yılki 
kazı planına doğu stoa dükkanları da (D1-4) dahil edil-
miştir. D1 içinde -2.30 / -2.90 m. seviyeleri arasında ele 
geçen Hellenistik Dönem’e ait mühürlü amphora parça-
ları, 0.05 m. kalınlığında sıva ve mermer plakaları, dük-
kanların erken evresine yönelik ipucu vermiştir. Bu 
nedenle 0.80 m. kalınlığında duvarlara sahip, iç alanı 
5.60x4.80 m. olan D2’nin kuzeybatı duvarına bitişik 
olarak 1.50x1.20 m.’lik bir sondaj açılmıştır. -2.90 m. 
seviyesinde anakaya ile oluşan sert zemine rastlanmış, 
zeminden 0.50 m. genişliğinde kuzey-güney doğrultulu 
bir duvar yapısının yükseldiği belirlenmiştir. Anakaya ile 
oluşturulan zeminin hemen üzerinden gelen İ.Ö. 2. -  
1. yy.’lara tarihlenen kalıp yapımı kâse parçaları, duvar  
ve zemini Hellenistik Dönem ile ilişkilendirmemizi  
sağlamıştır.

Doğu stoa D2’nin giriş kısmının hemen önünde, iki tara-
fında devşirme malzeme olarak iki sütun parçası açığa 

(Fig. 3). The section excavated showed the street was 
flanked with shops behind the stoa. In a section 36 m. in 
length, at the west stoa, are six doorways opening into 
shops. The west stoa is 3 m. wide, and the original floor 
is miss, but fragments of colored stones suggest it had 
opus sectile paving which showed alterations in later 
periods. The water pipes in the west stoa area had been 
exposed only along 6 m. in the previous campaign, but 
this year another stretch of 30 m. was exposed revealing 
the junctions of other fresh water pipes.

Blocks in front of K1 (Gate 1), in the west stoa, were 
removed and a sewage canal, 0.60 m. width and 
0.70 m. height, was uncovered beneath the gate. It 
extended 2 m. more, then continued along the terrace 
wall’s axis (some parts were built with bricks but lower 
parts had been mostly hewn from bedrock). This section, 
that must have conveyed wastes from the shops, got nar-
rower and sloped down where it joined the main canal. 
Finds uncovered in this area are dated from the 5th cen-
tury A.D. through the mid-7th century A.D., and included 
coins, intact oil lamps and fragments, sealed unguentaria 
and daily use wares. All these finds attested to the 
intense use of the building until the city was abandoned.

Contrary to the west stoa, the floor of the east stoa with 
a Corinthian order has been partially preserved. The 
flooring here is opus tessellatum comprised of 2 cm. 
thick and 5 cm. long bricks, placed horizontally or per-
pendicularly, making herringbone or triangular designs 
within a rectangular frame. In the course of cleaning and 
conservation work on the floor, coins from the second 
half of the 4th century A.D. were found in the joints, 
indicating an approximate date of the floor’s installation.

In order to complement the excavations in the colon-
naded street and to explore the existence of any earlier 
phases of construction, the shops (D1-4) of the east stoa 
were also included within the excavation program. 
Sealed amphora fragments and plaster and marble 
plaques of 5 cm. thickness of the Hellenistic period were 
uncovered between the levels of -2.30 m. and -2.90 m. 
These finds would indicate the shops might have had an 
earlier phase. Therefore, a sounding of 1.50x1.20 m. was 
dug adjoining the northwest wall of D2, measuring 
5.60x4.80 m. on the interior and whose walls are 
0.80 m. thick. At -2.90 m. level, bedrock was reached 
and a wall of 0.50 m. width, extending in the north-south 
direction was exposed. Fragments of mold-made bowls 
and other vessels were uncovered right on the bedrock 
floor and dated to the 2nd-1st centuries B.C., and these 
suggested the wall and the floor could be dated to the 
Hellenistic period.



41

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

çıkarılmıştır. Arasında taş döşemenin tespit edildiği sütun 
parçalarının işlevi tam olarak belirlenememiş, ancak bu 
iki parçanın hemen bitişiğindeki sadece temel kısımları 
gözlenebilen D1’e doğru 5 m. uzunluğunda, 0.60 m. 
genişliğindeki sekinin sınırlayıcı öğesi olarak kullanılmış 
olabileceğini düşündürmüştür. Seki çizim ve fotoğraflar-
la belgelendikten sonra kaldırılmış ve altındaki opus 
tessellatum döşem açığa çıkarılmıştır. Yaklaşık aynı ölçü-
lere sahip D3 ve D4’te de benzer zemin döşemi ve seki-
lere rastlanmıştır.

Yeraltı Oda Mezarları (YOM 6 - 9)  
(D. Tarkan – M. Şimşek)

Kibyra, mezar yapıları bakımından değişik tip ve çeşitli-
likte; farklı ölü gömme gelenekleri ve yaşam biçimlerine 
göre düzenlenmiş oldukça zengin bir nekropol alanına 
sahiptir (Daha kapsamlı bilgi için bk. H. A. Ekinci v.d., 
“Kibyra Kazı Çalışmaları 2006”, ANMED 5, 2007). 
Kentin, bu zengin nekropolünde sürdürülecek sistemli 
kazı ve araştırmalar şüphesiz ki, bu görkemli kentin hal-
kını daha yakından tanımada, öğrenmede oldukça 
önemli ve de güvenilir bilgiler sunacaktır. Bu bağlamda, 
2006 yılından itibaren başlayan Kibyra kazılarının ilk 
yılında, nekropol alanın tamamını kapsayan ve daha çok 
belgelemeye yönelik bir yüzey araştırması gerçekleştiril-
miş; bunu izleyen kazı dönemlerinde de nekropol alanı-
na ilişkin kazı ve araştırmaların sürmesine özen gösteril-
miştir. Geçtiğimiz kazı döneminde açılan dört YOM 
(yeraltı oda mezar) ile birlikte -bugüne dek- toplamda 
dokuz adet YOM kazısı gerçekleştirilmiştir. 

2010 yılı kazı çalışmaları kapsamında ikisi Doğu, ikisi 
de Kuzey Nekropol’de olmak üzere dört yeraltı oda 
mezarının kazısı tamamlanmıştır. Söz konusu mezarlar, 
hem kaçak kazılar hem de doğal koşullar nedeniyle tah-
rip olmuş durumda günümüze ulaşmışlardır. Bu mezar-
daki kazılarda amaç, Kibyra mezar tipleri ile ilgili yeni 
veriler elde edebilmek ve de ölü gömme geleneklerine 
ilişkin bilgileri genişletebilmek olmuştur. Çalışma sonu-
cunda dört adet YOM açılarak temizlenmiştir. Bu mezar-
larda -ne yazık ki- in situ durumda hiçbir bulguya rast-
lanmamış; ele geçen buluntuların büyük çoğunluğu 
-kaçak kazı tahribatları nedeniyle- dağınık ve kırık 
durumda ortaya çıkarılmıştır. Bu olumsuz tabloya rağ-
men kazı çalışmaları neticesinde toplamda 24 adedi 
envanterlik, 17 adedi ise etütlük nitelikte cam, PT ve 
metalden oluşan oldukça nitelikli bir buluntu grubu ele 
geçmiştir. Ele geçen buluntular İ.S. 2. ve 3. yy.’lar arasın-
da bir kullanıma işaret etmektedir.

Right in front of the doorway of D2, two column frag-
ments were uncovered as spolia. Flooring was found 
between these column fragments but their function 
could not be clarifie. Possibly they served as a boundary 
for the 5-meter long and 0.60-meter wide bench that 
extended toward D1 and has survived only at foundation 
level. The bench was documented with photography and 
drawings, then removed and the opus tessellatum floor-
ing beneath it was exposed. Shops D3 and D4 of about 
the same size also had similar flooring and benches.

Underground Chamber Tombs (YOM 6 - 9)  
(D. Tarkan – M. Şimşek)

Kibyra’s necropolis, apparently arranged according to 
lifestyles, has a rich variety of tombs, and burial tradi-
tions (For detailed information see, H. A. Ekinci et al, 
“Excavations at Kibyra in 2006”, ANMED 5, 2007). 
Systematic excavations and surveys in this rich necropo-
lis will certainly clarify many things regarding the people 
of this grand city. Beginning with the first year of excava-
tions in 2006, a survey of the entire necropolis was 
started, mostly focusing on documentation. In the fol-
lowing years, work continued the on the necropolis. 
Including the four excavated last season, a total of nine 
underground chamber tombs (abbreviated as YOM in 
Turkish) were excavated.

In 2010, excavations of two chambers in the eastern 
necropolis and two in the northern necropolis were com-
pleted. These tombs had been damaged greatly due to 
elements and illicit digs. Excavations in these tombs 
looked new evidence regarding burial types in Kibyra 
and extending our knowledge regarding burial customs. 
So four YOMs were cleaned and exposed, but unfortu-
nately, nothing was in situ and everything was broken 
and dispersed because of treasure hunters’ activities. 
Despite this misfortune, an assemblage of high quality 
finds were uncovered, which included 24 items worth 
inventoring and 17 items worth study. It contained glass, 
terracotta and metal works. The finds indicate a date in 
the 2nd and 3rd centuries A.D.

Underground Chamber Tombs in the  
East Necropolis

Both YOMs excavated in this area are located side by 
side on the south slope of the east necropolis hill. Work 
started at YOM 6 and in due course, an opening in the 
east wall revealed the existence of YOM 7, which was 
subsequently excavated.
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Doğu Nekropol Yeraltı Oda Mezarları

Bu alanda kazısı yapılan her iki mezar da doğu Nekropol 
tepesinin güney yamacında konumlanmaktadır. Mezarlar 
yan yana yapılmışlardır. Kazı çalışmalarına YOM-6 ola-
rak isimlendirilen mezardan başlanmış; söz konusu 
mezarda çalışmalar sürerken bu mezarın doğu duvarın-
daki bir açıklık sayesinde YOM-7’nin varlığı anlaşılmış 
ve bu mezar da kazılmıştır.

YOM 6: Dromosu, üzerinde herhangi bir kapı oturtma 
izi olmayan bir eşikle başlar. Dromosun batı yanına, 
alçak bir kaide üzerinde yükselen bir lahit yerleştirilmiş-
tir. Dromosun her iki yan yüzünde de birer blok in situ 
durumda açığa çıkarılmış ve bu veri, alanın orijinal 
durumunda örülerek kapatıldığını göstermiştir. Dromo-
sun bitiminde ulaşılan mezar kapısında yalnızca 
0.56x1.10 m. ebatlarındaki eşik bulunmaktadır; -tahribat 
nedeniyle- kapıda olması gereken söveler ve lento 
mevcut değildir. YOM 6’nın gömü alanı kuzey-güney 
doğrultusunda uzanır ve tek odalıdır. Mezar tamamıyla 
konglomera anakaya içine oyulmuştur. Mezar alanı 
3.45x2.45 m. ebatlarında ve 2.18 m. yüksekliğindedir. 
Mezar odasında “U” biçimli yerleştirme düzeninde, 
kuzey yandaki lahit merkezde yer alır ve direkt mezarın 
kapısına bakışımlıdır. Üç lahitte, kaçak kazılar neticesin-
de oldukça tahrip edilmiştir. YOM 6 kazı çalışmalarında, 
biri metal iki adet testi ve bir adet kandil sağlam durum-
da bulunmuştur. Bu mezarda, parçalar halinde bulunup 
sonrasında tümlenen terrakotta bir gladyatör heykeli 
yılın önemli buluntuları arasındadır. 

YOM 7: Mezar, tamamıyla konglomera anakayadan 
oyulmuştur, kuzey-güney doğrultusunda uzanan dro-
mostan mezar kapısına, ilk dördü kısa (basamaklar yarım 
olarak yapılmış böylelikle iki yönlü “çapraz” bir iniş 
sağlanmıştır.), sonuncusuna ise tam olarak tasarlanmış 
beş basamakla inilir. YOM 7’nin gömü alanı, kuzey-
güney doğrultusunda sıralanmış iki odadan oluşmakta-
dır. İlk oda 1.68x1. 98 m. ebatları ve 1.50 m. yüksekli-
ğiyle dikdörtgene yakın bir tasarıdadır. İkinci oda, 
3.20x2.50 m.’lik ölçüleriyle ilk odadan daha büyük 
tasarlanmıştır. Ayrıca bu odanın batı bölümüne -ilk oda-
nın aksine- bir ölü yatağı yapılmış; doğu kısmı ise düz 
bırakılmıştır. YOM 7 kazısından 1 adet sikke, 3 adet 
kandil, 2 adet cam şişecik, 2 adet testi, 1 adet kâse ve 
1 adet unguentariumdan oluşan 10 adet envanterlik 
nitelikte eser ele geçmiştir.

Kuzey Nekropol YOM Kazıları

YOM 8 ve YOM 9 Kuzey Nekropol tepesinin doğu yama-
cında yer alırlar. Her iki mezar da konglomera anakaya 
içine oyulmuştur ve doğu-batı doğrultuludur. 

YOM 6: The dromos started with a threshold and bears 
no traces for door placement. In the western part of the 
dromos, is a sarcophagus sitting on a low base. On both 
lateral sides of the dromos is a block in situ, showing this 
area had been closed off with masonry. The door of the 
chamber at the end of the dromos has only a threshold 
block of 0.56x1.10 m. Jambs and lintel were not extant 
due to damage. The burial area is a single chamber, 
extending in the north-south direction. It measured 
3.45x2.45 m. and 2.18 m. tall. Three sarcophagi were 
placed in the chamber forming a U-shape, with the sar-
cophagus on the north placed, directly opposite the 
entrance. All three sarcophagi were heavily damaged by 
illicit digs. Intact small finds included two jugs, one of 
which is metal, and an oil lamp. A gladiator statue 
uncovered in fragments in this tomb was restored and 
was one of the most important finds of the campaign.

YOM 7: The tomb is entirely hewn from conglomerate 
bedrock, with the dromos extending in the north-south 
direction. There is a five step descent from the dromos to 
the tomb’s doorway, with the four short alternating ones 
and the last one long. The burial area of YOM 7 is com-
prised of two chambers in the north-south direction. The 
first chamber measures 1.68x1.98 m. and is 1.50 m. tall 
while the second chamber measures 3.20x2.50 m., and 
thus much larger than the former. Contrary to the first 
chamber, a bench for the deceased is found in the west 
part of the second chamber, while its east part is left 
plain. Small finds include one coin, three lamps, two 
small glass bottles, one jug, one bowl and one unguen-
tarium, all worth inventorying.

Underground Chamber Tombs in the  
North Necropolis

YOM 8 and YOM 9 are found on the east slope of the 
north necropolis hill. Both are hewn into bedrock and 
extend in the east-west direction.

YOM 8: Surviving in very poor condition, this tomb’s 
roof and façade have entirely collapsed. There is a bench 
for the bodies in the form of a niche, carved into the west 
wall of the chamber, but no other burials arrangement 
was noted. The only thing discernible in the façade is a 
threshold arrangement carved in the rock. The interior 
contained only conglomerate debris and a lamp was 
uncovered.

YOM 9: Its entranceway was uncovered in good condi-
tion, with jambs in situ and the lintel, having fallen 
inside, was later replaced. Hewn entirely from bedrock, 
the tomb has two chambers in the east-west direction. 
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YOM 8: Oldukça kötü durumda günümüze ulaşmıştır. 
Tek odalı bu mezarın tavanı ve cephesi tamamıyla 
çökmüştür. Mezar odasının batı duvarına niş biçiminde 
bir ölü yatağı açılmıştır; bunun dışında gömüye ilişkin 
bir düzenleme yapılmamıştır. Kapı eşiğine iz veren bir 
anakaya düzenlemesi dışında cepheyle ilgili hiçbir 
düzenleme mevcut değildir. Mezarın iç dolgusunun 
-çöküntüler nedeniyle- tamamıyla konglomeradan oluş-
tuğu görülmüş ve bu dolgudan sadece bir adet kandil 
ortaya çıkarılmıştır.

YOM 9: Girişi oldukça iyi durumda günümüze ulaşmış-
tır. Mezarın kapı söveleri in situ olarak ortaya çıkarılmış; 
lentosu ise kapı içine devrilmiş halde bulunarak sonra-
sında yerine konmuştur. Mezar doğu-batı doğrultusunda 
uzanan iki odadan oluşur. Tamamıyla konglomera ana-
kayadan oluşturulmuştur. İlk oda, 2.20x2.80 m. ebatla-
rında ve 2 m. yüksekliğindedir. Bu odada biri kuzey, biri 
de güney duvarına niş biçiminde açılmış, üçü de mezar 
girişine dik olarak doğu-batı doğrultusunda oda zemini-
ne oyulmuş beş adet ölü yatağı bulunmaktadır. Birinci 
odadan ikinci odaya 0.26 m. yüksekliğindeki eşik geçi-
lerek girilir ve bu odanın cephesinde anakayanın kemer 
biçiminde oyulması ile yapılmış bir düzenleme söz 
konusudur. İkinci odada biri batı duvarına niş biçiminde, 
biri de zemine oyulmuş iki adet ölü yatağı bulunmakta-
dır. Mezardan sağlam durumda iki adet kâse ve bir adet 
testi ortaya çıkarılmıştır.

2010 yılı çalışmaları dahilinde, Kibyra Kazıevi geçici 
eser deposu yeniden düzenlenerek, 244 kasa etütlük 
nitelikteki eser tanımlanmış, yeniden tasnif edilmiş ve 
bilgisayar ortamında kayıt altına alınmıştır. Ele geçen 
küçük eserlerin temizlik ve konservasyonu ise iki uzman 
restoratör-konservatör tarafından yapılmıştır. Ayrıca bou-
leuterion/odeion ve stadion yapılarının plan, kesit ve 
3 boyutlu çizimleri, iki mimar ekip üyemiz tarafından 
tamamlanmıştır (Res. 4). 

  

The first chamber measures 2.20x2.80 m. and is 2.00 m. 
tall. There are five benches for bodies, with two of them 
niche-shaped and carved in the north and south walls 
and three othes are carved in the floor perpendicular to 
the entrance. The threshold leading into the second 
chamber is 0.26 m. high. This chamber’s façade has an 
arched arrangement carved from bedrock. The second 
chamber has two benches for the deceased; one is a 
niche in the west wall while the other is in the floor. 
Intact small finds include two bowls and one jug.

Within the frame of 2010 campaign, the temporary store-
house for the finds of the Kibyra excavation house was 
rearranged and 244 boxes of items worth study were 
described, classified and computerized. Cleaning and 
conservation of small finds were done by two expert 
restorer-conservators. In addition, plans, cross-sections 
and 3D drawings of the bouleuterion/odeion and stadi-
on were completed by two architect members of the 
team (Fig. 4).

Res. 4   Bouleuterion/Odeion, 3-boyutlu genel görünüş
Fig. 4   Bouleuterion/odeion, 3D general view
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Kazı izninin geç gelmesi programımızda dört haftalık bir 
gecikmeye ve buna bağlı bazı idari aksaklıklara neden 
olmuştur. Ancak 5 Temmuz tarihinde başlayabildiğimiz 
çalışmalardan önce, ören yerinin çeşitli bölümlerinin 
bitki temizliği yaptırılmıştır. Kazı ekibimiz 25’e ulaşan 
üyeden oluşmaktaysa da, programlarına göre yalnızca 
Haziran ayında gelebilecek pek çok üyemiz gelişlerini 
ertelemek durumunda kalmıştır. İşçi sayısı ise 44’e kadar 
ulaşmıştır.

1. Düzenleme Çalışmaları

– Antalya Müzesi’nin isteği üzerine, sitin altında bulu-
nan ve yakında bir bilet gişesi olması öngörülen 
bahçenin temizliği yapılmıştır. Bu yer terkedilmiş bir 
eve aittir ve içinde antik Ksanthos’un surlarından bir 
kısmını barındırmaktadır. 

– Her yıl olduğu gibi, Ksanthos’un ziyaret edilen batı 
agorası, tiyatro, ana cadde ve yukarı agora kısmında 
genel bir temizlik ve düzenleme yapılmıştır. Tiyatro 
ve Yazıtlı Dikme arasındaki batı agorasının görünü-
mü için önemli bir çaba sarfedilmiş ; agoranın kuzey 
kenarındaki eski kazılara ait toprak yığınları kaldırıl-
mış (Res. 1-3); ne yazık ki çok kötü durumda olan 
erken Bizans Dönemi’ne ait mozaik kalıntıları ortaya 
çıkarılmış ve doğu revağın temizliği bitirilmiştir. 

– Birçoğu agoranın revaklarından düşen blokların  
sistematik bir envanteri çıkarılarak alan düzenlen-
miştir. 

– Tiyatronun blok taşlarının yerleştirilmesine devam 
edilmiştir. Orkestranın içinde bulunan bloklar tiyat-
roya ait bütün blok taşlarının toplandığı bir alana 
taşınmıştır. Aynı şekilde 2009’da tiyatronun skene 
binasından çıkarttığımız ve batı agorasının güney 
revağına yığdığımız blokların düzenlenmesi bitiril-
miştir. 

– Büyük antik caddeyi (decumanus) ortaya çıkartmaya 

Delay in the issue of an excavation permit some and 
some relevant administrative problems, caused a delay 
of four weeks in this year’s schedule. Excavations started 
on 5th July, causing some team members, who could 
come only in June, to postpone their plans. Before work 
started, we managed to get various parts of the site 
cleaned of vegetation and we were grateful for the assis-
tance of the Antalya Museum Directorate in initiating an 
extensive cleaning at the site. Our team had 25 members 
and the number of workers reached 44.

1. Site Arrangement Work

– As requested by Antalya Museum, an abandoned 
house below the site with its surrounding garden, 
were cleaned, which took a week. The house sits on 
the fortifications of Xanthos and it is planned to use it 
as a ticket booth.

– The cleaning of the theater, the west agora, the main 
street and the upper agora, the most frequently visit-
ed monuments of Xanthos, was carried out as usual. 
Efforts were made to improve the look of the west 
agora, located between the Inscribed Pillar and the 
theater (Figs. 1-3). Earth, piled up along the north 
edge of the agora by former excavations was removed 
and early Byzantine period mosaics (though in very 
poor condition) were re-discovered and the cleaning 
of the east portico was completed with stone blocks 
in the middle of the agora being re-placed using 
heavy machinery. 

– The middle part of the agora was exposed and 
blocks, mainly fallen from the porticoes of the agora, 
were inventoried.

– Placement of theater blocks continued. Blocks, still in 
the orchestra, were taken to the protection area 
where all blocks from the theater are gathered. 
Similarly, arrangement of the blocks, taken out of the 

Ksanthos 2010

Xanthos 2010
Jacques des COURTILS
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devam edilmiştir (Res. 4). Bu yol üstünde Bizans 
Dönemi’ne ait bir de mezarlık vardır. Buranın kazısı-
na bu yıl başlanılmış, ancak çok sayıda mezarın 
varlığı ve de sağlam olmamaları yüzünden kazıyı bu 
yıl bitirmemiz mümkün olmamıştır.

2. Koruma ve Restorasyon Çalışmaları

İznimizin gecikmesinden dolayı koruma programımızın 
bir bölümü ertelelenmiştir. Çalışmamız ancak Tiyatronun 
boyalı sıvaları ve mozaiklerde yoğunlaşmıştır. 

Tiyatronun boyalı sıvaları (Res. 5-6): 2009’da, tiyatronun 
etrafındaki duvarın üzerinde boyalı sıvaların varlığı belir-
lenmişti. Bunlar küçük parçalar halinde duvarın hemen 
hemen tamamına dağılmıştır. Bu tür sıvalar çok az yerde 
bilinmekte ve bu yüzden çok nadirdir (Magnesia ad 
Meandrum, Pompeii gibi). Bu nedenle bulundukları 
yerde sağlamlaştırılmıştır. Hiçbir tablo bütün olarak 
korunmamış olup parçalardan sadece birinde, kırmızı 
renkli bir insan ayağı farkedilmektedir.

stage building in 2009 and piled up in the south por-
tico of the west agora, was completed. 

– Uncovering of the main street (decumanus) contin-
ued (Fig. 4). Due to the presence of many wall 
remains built with reused blocks, this work pro-
gressed somewhat amateurishly. In addition, there is 
a Byzantine cemetery on this street. Its excavations 
started this year but the high number of graves and 
their poor condition prevented a rapid completion of 
the work.

2. Conservation and Restoration Work

Due to the delay in the issuing of our permit, we had to 
postpone some of our work in this field. This year’s work 
concentrated in two areas: namely painted plasters of 
the theater and the mosaics.

Painted plasters of the theater (Figs. 5-6): Presence of 
painted plaster on the wall surrounding the theater was 
first observed in 2009. This plaster is found in small 

Res. 1   Batı Agorası – doğu revağı, 2010 kazı öncesi
Fig. 1   West agora – east portico, before excavation in 2010

Res. 3   Batı Agorası, düzenlenme sonrası
Fig. 3   West agora, after arrangement

Res. 2   Batı Agorası – doğu revağı, 2010 kazı sonrası
Fig. 2   West agora – east portico, after excavation in 2010

Res. 4   Ana cadde, düzenlenme öncesi
Fig. 4   Main street, before arrangement
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Mozaikler (Res. 7): Yukarı agoranın batı revağının içinde 
yıllar önce keşfedilen bir mozaik Y. Erdek tarafından 
sağlamlaştırılmıştır. Bizans Dönemi’nde buradan geçen 
kanalizasyon hattı nedeniyle oldukça bozulmuştur. Çok 
nadir ve ilginç olarak bir hidrolik org çalıcısının tasvir 
edildiği mozaikte eksik bir yazıt da vardır. 

Batı Agorasının Revakları: Batı agoranın revak sütun  
altlıklarından bir çoğu bu yıl yerlerine konulmuştur. Ne 
yazık ki hiçbir sütun iyi durumda değildir. Bu nunla bir-
likte, çok sayıdaki sütun parçalarının varlığı sayesinde 
tüm bir sütunun eni ve boyu hesaplanabilmektedir. 

Nereidler Anıtı: Nereidler Anıtı’nın olası bir restorasyo-
nunu yapmak üzere inceleme çalışmalarına bu yıl başla-
nılmış, 1950’lerdeki kazılardan beri aynı yerde bırakıl-
mış olan blokların envanteri çıkartılmıştır. Bu restorasyo-
nun çeşitli imkânlarını araştırıp, gerçekleştirebilmek 
adına, anıtın bugün yerinde olan blokları ile halen 
Londra’da muhafaza edilen blokları dahil olmak üzere 
tamamının hesabı yaptırılmaktadır.

patches all over the wall, and as such plaster is rare and 
seldom seen, (e.g. at Magnesia ad Meandrum and 
Pompeii), they were secured in situ. No panel has sur-
vived intact. Drawing of a red colored human foot was 
noticed on one piece but this was the only piece identi-
fied to date.

Mosaics (Fig. 7): Y. Erdek had reinforced a mosaic, dis-
covered years ago in the west portico of the upper agora. 
An inscription in this mosaic, partly intact, represents a 
hydraulic organ player which is very rare and curious. 
The mosaics have deteriorated due to a Byzantine period 
sewage channel passing through here. They were par-
tially restored this year, but due to so much missing, they 
do not present well. 

Porticoes of the West Agora: Most of the column bases 
from porticoes of the west agora were restored, to their 
places this year. Unfortunately, no column was in good 
condition, but thanks to the high number of extant frag-
ments, it was possible to calculate the total height and 
diameter of a column. 

Nereids Monument: Detailed study began for future 
restoration of the Nereids Monument. An inventory of 
blocks left on site from excavations in 1950s was made. 
In addition, comparisons are underway regarding the 
number of blocks in situ to those held in the British 
Museum and their return to Xanthos. This would, allow 
the possibility of an on-site restoration.

3. Excavations

Area around the Inscribed Pillar (F. Prost): Two sound-
ings were dug here to continue previous explorations. 
This year, wall sections of the Roman period west agora, 
were uncovered. Two doorways were found in the wall 

Res. 5-6   Tiyatronun boyalı sıvaları 
Figs. 5-6   Painted plasters of the theater

Res. 7   Mozaikler 
Fig. 7   Mosaics
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3. Kazılar

Yazıtlı Dikme Çevresi (F. Prost): Geçen yıllardaki araştır-
maları devam ettirmek üzere iki sondaj kazısı yapılmıştır. 
Bu yıl, Roma Dönemi’ne ait batı agorasına bağlı duvar 
bölümleri ortaya çıkartılmıştır. Özellikle de kuzey reva-
ğının dibindeki duvarda ortaya çıkarılan iki kapı agora-
nın mekânsal kullanımına ışık tutmaktadır. Burada muh-
temelen dükkânlar ya da idari yapılar bulunmaktaydı.

Roma seviyelerinin altında İ.Ö. 1. veya 2. yy.’dan kalma 
bir seramiğe rastlanılması, Dikme çevresinde ilk kez 
Roma Dönemi’nden daha eski bir yerleşmenin belir-
tisidir.

Bizans Nekropolü (C. Vanhove - L. Tordjeman) (Res. 8): 
2009’da, bugün park yeri olarak kullanılan yere gitgide 
yaklaşarak, doğu-batı aksındaki Roma Dönemi’ne ait 
büyük caddenin ortaya çıkarılmasına devam edilmiştir. 
2009 kazılarının sonunda, buradaki bazı mezarların 
varlığına işaret eden çok sayıda kapak taşı bulunmuştu.

Bu yıl, bir ölüm antropolojisi uzmanının da katılımıyla, 
burada ön kazılar yapılmış, bir nekropol ve ortasında 
küçük kilisenin varlığı anlaşılmıştır. Çoğu karıştırılmış 
olan onbeşe yakın mezar tespit edilmiştir. Bazılarında 
birden fazla iskelet bulunmaktaydı ve ayrıca bir de 
çocukların gömüldüğü (enkhytrismos) toplu mezar 
bulunmuştur. Bronzdan iki küçük küpe haricinde, hiçbir 
malzeme ele geçmemiştir. 

Nekropol en azından bir asır boyunca kullanılmış olma-
lıdır. Tarihlenebilecek herhangi bir arkeolojik malzeme 
bulamamıza rağmen, muhtemelen Ksanthos’un Bizans 
Dönemi’nin 12. yy. dolaylarında kısa süren bir Rönesans 
sürecinden kalmalıdırlar. Mezarlık, bu dönemde kısmen 
toprakla örtülü bulunan Roma döşemelerinin hemen 
üzerine yerleştirilmiştir. Defin amacıyla mezarlar kazıl-
dığında Roma döşemesiyle karşılaşılınca ölüler doğru-
dan buraya bırakılmışlardır. Bu nekropol alanının bu yıl 
yaklaşık dörtte biri kazılmıştır. Tümünü açarak antropo-
lojik incelemelerini başlatmak bir bütün olması nedeniy-
le önemlidir. 

Yukarı Agora (L. Cavalier - E. Cayre): Bu yıl 2009’da açı-
lan 11800 no.’lu sondaj kazısı bitirilmiş, daha güneyde 
yeni bir sondaj (18300) kazısı başlatılmış, 11830-11900 
sondajlara devam edilmiştir. 11800 no.’lu sondaj çukuru 
kayaya kadar kazılmıştır, bu da hem kayanın yontulmuş 
olduğunu, hem de kayanın hemen üstüne arkların yapı-
lıp üzerinden PT künk su borularının geçtiğini anlama-
mızı sağlamıştır. Bu ayrıntı bize kanalizasyonların bu 
bölümünün ilk kullanıldığı dönemden kalmış olduğunu 
göstermektedir. Gözlemlediğimize göre, pek çok son-
dajın dibinde kayada farkettiğimiz çizikler, bir tür su 

of the north portico and helped to identify the functions 
of the rooms in this part of the west agora. Here, were 
shops or administrative offices.

Furthermore, traces of an earlier settlement were identi-
fied beneath the Roman layer, as evidenced with pottery 
found from the 1st or 2nd century B.C. This is important 
because it is the first time evidence for a settlement, ear-
lier than the Roman period, has been attested in the 
vicinity of the Inscribed Pillar. 

Byzantine Necropolis (C. Vanhove - L. Tordjeman) 
(Fig. 8): In 2009, the work to uncover the east-west main 
street of the Roman period, continued westward, 
approaching the parking lot. At the end of the 2009 
campaign, many lid stones, indicating the presence of 
graves, were encountered, and we had halted work 
there to resume it more systematically in the next year.

This year, we started preliminary excavations here with 
an anthropologist joining our team. It became clear that 
this site was a necropolis with a small church almost in 
its middle. Remains of the church and about 15 graves, 
mostly disturbed, were uncovered in the course of the 
excavations. Some graves contained multiple burials and 
there was also a mass grave for children (enkhytrismos). 
The only small finds were a pair of small bronze earrings.

This necropolis must have been used at least for a cen-
tury. Despite the lack of any small finds to assist dating 
these graves, they probably can be placed somewhere in 
the short Byzantine Renaissance period of Xanthos, 
about the 12th century. The necropolis rests directly on 
Roman pavements, which had been partially covered 
with earth. When the grave pits were dug, the Roman 
pavement was exposed and, the bodies were laid direct-
ly on them. It is estimated that about one quarter of the 
necropolis was excavated this year. It is of importance 

Res. 8   Bizans nekropolü 
Fig. 8   Byzantine necropolis 
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toplama ve drenaj sistemine ait boruların bir parçasıdır, 
kayaya oyulu su depolarına boru yoluyla su göndermeye 
yaramaktadır (Likya akropolünde olduğu gibi).

Bunun da ötesinde 11800 no.’lu sondajımız Roma 
Dönemi’nde inşa edilen ve Bizans Dönemi’nin başında 
değiştirilen revağın duvarlarının kronolojisini doğru sıra-
lamamızı sağlamıştır.

Güney’de açılan yeni sondaj (18300) yeni bilgi verme-
miştir. Kayaya oyulan bir su deposuna doğru suları götü-
ren drenaj borularıyla ilgili hipotezi doğrulayan ögeleri 
sağlamıştır.

Sivil Bazilika (A. Deramaix) (Res. 9): 14950 no.’lu son-
dajın nedeni sivil bazilikanın güney ve kuzey kısımları 
arasındaki ilişkileri açığa çıkartmaktı. Sondaj çukuru bu 
iki kısmın birleştiği yerde açılmış ancak, çok sayıdaki 
geç dönem katlarının kazılmasından dolayı henüz bir 
başka ayrıntı vermemiştir. Özellikle çukurun kuzeyinde 
erken Bizans Dönemi’nden kalma bir atölyenin kalıntıla-
rı bulunmuştur, bu atölye biraz daha güneyde yaklaşık 
on yıl kadar önce bulunana çok benzemektedir. Bu 
nedenle, sivil bazilikanın güney kısmının aslında bir 
bouleuterion olduğu tezi doğrulanamamışsa da hâlâ 
olabilirliği düşünülmektedir.

Güneydoğu Kesimi (A. Dan - F. Lafrenière): Bu kısım 
Ksanthos tarihi için olağanüstü bir önem taşımaktadır ve 
bu yıl da önemli bilgiler vermeye devam etmiştir. Geç 
Roma veya bilinen Bizans katlarının içinde, bu yıl baş-
lıca iki keşif yapılmıştır. Birincisi, kazıyı kuzeye doğru 

to complete excavations of this site and initiate anthro-
pological studies because, as a whole, this is an impor-
tant site.

Upper Agora (L. Cavalier - E. Cayre): This year’s work 
covered completion of the excavation for sounding 
11800, initiated in 2009; new soundings were begun 
(18300) further south and continued the soundings of 
11830-11900. Sounding 11800 was dug down to the 
bedrock, where channels for placing terracotta water 
pipes were carved into bedrock. This detail reveals the 
sewage system in this area is from an earlier period. 
These types of channels hewn into bedrock, had been 
noticed at many places at this site, and were considered 
to be part of a drainage and collection water system that 
conveyed water to rock-cut tanks (as at the Lycian 
acropolis). Furthermore, sounding 11800 verified our 
chronology for the portico walls thought to be of the 
Roman period, and the dates were altered to the begin-
ning of the Byzantine period. 

The new sounding 18300, dug in the south, did not yield 
new data but provided elements that verify the hypoth-
esis of drainage channels leading to the rock-cut tank 
previously mentioned. 

Civil Basilica (A. Deramaix) (Fig. 9): Sounding 14950 
continued this year; as the archeologist, who originally 
initiated it, was not available last year and work was 
halted. This sounding aimed at clarifying the connections 
between the north and south sides of the civil basilica. 
The sounding was dug where these two sides join, but as 
the excavation of later strata still continues it has not 
provided new information. Particularly in the north of the 
sounding, remains of a Byzantine period workshop were 
uncovered and this workshop closely resembles the 
workshop uncovered further south ten years earlier. 
Therefore, it is still possible the south part of the civil 
basilica was possibly a bouleuterion, although no verifi-
cation is available at this time.

Southeast Sector (A. Dan - F. Lafrenière): This sector is 
of great importance for the history of Xanthos, and con-
tinued to yield new data this year. Two major discoveries 
were made in the Late Roman or known Byzantine stra-
ta. First, when the excavation was extended northwards 
and in a small sounding, remains of toilets of a Roman 
private house were uncovered beneath the remains of a 
late Ottoman house. The sewage channel of the latrines 
and the doorway of a house leading into a courtyard, 
probably formed by leveling the earth, were identified. 
The remains were in good condition; and we may expect 
to have good results when excavations continue. It was 
very curious to encounter a private home in this part of 

Res. 9
Sivil Bazilika 
Fig. 9
Civil Basilica
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genişletirken, geç Osmanlı Dönemi’nden kalma bir evin 
kalıntıları altında, Roma Dönemi’ne ait bir evin tuvalet-
lerinin bulunmasıdır. Kalıntılar iyi durumdadır. Bu 
nedenle kazının devamının çok iyi sonuçlar getireceğini 
umabiliriz. Kentin bu kısmında şahsi bir evin bulunması 
çok ilginçtir, zira şimdiye kadar bulunan ipuçları buranın 
mezarlar bölgesi olduğu izlenimini vermekteydi. İkinci 
keşif ise, kazının güneye doğru genişletilmesi sırasında, 
modern ve Bizans katlarının altındaki Klasik Dönem’e 
ait bir duvarın ortaya çıkartılmasıdır. Bu buluş bizi şaşırt-
mıştır, zira bu kısımda kaya üstündeki toprak tabakası 
ensiz göründüğünden, önemli kalıntıların bulunacağı 
umulmamaktaydı. Burada kaya birden derinleştiğinden, 
daha uygun muhafaza koşullarına sahip olmuştur. Bu 
tesadüf nedeniyle söz konusu duvar iyi korunmuştur. 
Önemli bir binanın bir parçası olan bu duvarın ne işe 
yaradığını kazıların devamı açıklayacaktır.

4. Diğer Çalışmalar

Epigrafya (Pr. Dr. Baker - Pr. Dr. Thériault): Yazılı metin-
lerin araştırılması bu yıl semeresini Ksanthos’un güney-
doğu kısmında vermiştir. Bu kısımda bitki örtüsü pek 
yoğun değildir ve antik kalıntılara sık rastlanmaz. Buna 
rağmen, hepsi Roma Dönemi’nden kalan ve içlerinden 
bazıları oldukça ilginç yirmi kadar yeni metin bulun-
muştur. Yeni metinler hazırlamakta olduğumuz Ksanthos 
yazıtları kitabımıza ilâve olacaktır.

Seramik İncelenmesi (C. Rocheron - T. Blanco): Kazılarda 
bulunan seramiklerin incelenmesine geçen yıllarda 
olduğu gibi devam ettirilmiştir. 

Yayınlar ve Sergi: Ksanthos kazılarını içeren makaleler, 
Anatolia Antiqua (2010), ANMED (2010) ve Fouilles de 
Xanthos Vol. X’da yayınlanmıştır.

2010 Nisan ve Mayısında, Fransa’daki “Türk Mevsimi” 
çerçevesinde J. des Courtils ile L. Cavalier’nin Bordeaux 
Aquitaine Üniversitesi’nde hazırladıkları “Antik Ana-
dolu’nun Unutulmuş Uygarlıkları” sergisi açılmıştır. Bu 
serginin 3. kısmı Likya’ya, özellikle de Ksanthos’a ayrıl-
mış ve kataloğu yayınlanmıştır.

the city, for all clues point this area as a necropolis. The 
second discovery was made when the excavation 
extended southwards. Here a wall of the Classical period 
was uncovered, lying under the modern and Byzantine 
periods and preserved to a length of at least 16 m. This 
was a surprising discovery since it was unexpected to 
uncover important remains, as the soil thickness on bed-
rock was very thin. Where the bedrock deepens, the wall 
was discovered and was well preserved. Further excava-
tions will shed light onto the function of this wall.

4. Other Work

Epigraphy (Pr. Dr. Baker - Pr. Dr. Thériault): Epigraphic 
surveys were particularly fruitful in the southeast part of 
the city this year. As vegetation and remains are not very 
dense here, it was not expected to encounter ancient 
texts. Yet, about 20 ancient texts from the Roman period, 
some of which are very interesting, were found here and 
will be incorporated into the volume on inscriptions from 
Xanthos under preparation.

Pottery (C. Rocheron - T. Blanco): As before, studies of 
pottery uncovered in the course of excavations contin-
ued. A new member joined the team to study early 
Byzantine pottery which was uncovered in large 
amounts.

Publications and Exhibitions: Articles covering various 
issues on Xanthos were published in Anatolia Antiqua 
(2010), ANMED (2010) and the tenth volume of Fouilles 
de Xanthos.

Within the frame of the Turkish Season activities in 
France during April and May 2010, an exhibition on the 
“Forgotten Civilizations of Anatolia” was launched at 
Bordeaux Aquitaine University by J. des Courtils and 
L. Cavalier. The third section of this exhibition was par-
ticularly on Lycia and Xanthos, and an exhibition cata-
logue was also published.
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2010 yılı çalışmalarımız iznimizin geç gelmesi nedeniy-
le yaklaşık bir aylık bir gecikmeyle 12 Temmuz tarihinde 
başlamış ve disiplinlerarası bir ekiple 7 Ağustos’a kadar 
sürmüştür*.

1. Sitin Turistik Açıdan Düzenlenmesi Projesinin  
Ön Çalışmaları

Bordeaux peyzaj mimarisi okulundan iki öğrenci antik 
sitin düzenlenmesi projesini hazırlamak için çalışmışlar-
dır. Bu proje içinde özellikle ağaç dikimleri ve gezi yol-
larını belirleme konuları yer almaktadır. Başlıca amaç, 
antik site yeraltı sularının yükselmesi nedeniyle ulaşıla-
mayan kısımların ziyarete açılmasıdır. Hazırlanan bilgi 
panoları, ziyaret güzergâhlarına ve sitin girişine konula-
cak, ağaçlandırmalarla antik kent yakın çevredeki sera-
lardan ayrılacaktır.

2. Restorasyonlar ve Restorasyon Projeleri 

a. Sıvaların Sağlamlaştırılması: Teraslar üzerindeki büyük 
binanın ortaya çıkarılması sırasında bulunan bazı sıva 
parçaları kazı temsilcisinin verdiği izinle acilen Ksanthos 
kazılarının restoratörü S. Gül tarafından restore edilmiş-
tir (Res. 1). Binadaki kazı henüz tamamlanmadığı için bu 
işlem şimdilik binanın bütününe uygulanamamıştır. 
Restore edilen sıvaları korumak amacıyla binanın üstünü 
kısmen kapatan bir proje Mimar E. Öztaner hazırlan-
maktadır. Bu bina tapınakların önündeki geniş düz alana 
hâkim olduğu için ziyaretçilere açıklayıcı bilgi verecek 
merkezin de burada kurulması düşünülmektedir.

* Bu yıl çalışma ekibimiz Doç. Dr. L. Cavalier, Yrd. Doç. Dr. 
H. Öztaner, Prof. Dr. J. des Courtils, Prof. Dr. F. Prost, Prof. 
Dr. G. Thériault, Prof. Dr. P. Baker, Doç. Dr. S. Lemaître, Dr. 
S. Elaigne, Dr. I. Bertrand, R. Bernard, E. Öztaner, G. Bülbül 
ile öğrenciler L. Adet, M. C. Arqué, S. Altınsoy, S. Baybo, 
Th. Blanco, E. Cayre, M. Rocheleau, C. Rochero, G. Bourgade, 
A. Hoerd, S. Sürmeli, G. Tanrıkulu’dan oluşmuştur. Bakanlık 
temsilcisi S. Uçar idi. Ekibimizle sıkı bir işbirliği içindeki 
Kumluova Belediye Başkanı Sn. A. Karaca, belediyenin ola-
naklarını sağlayarak ören yerinin düzenlenmesi çalışmalarına 
destek vermektedir. Kendisine teşekkür ederiz.

Our 2010 campaign at Letoon started on July 12th. It was 
about one month late due to the late issuing of the per-
mit. This campaign, with an interdisciplinary team, lasted 
until August 7th*.

1. Preparatory Work for Arrangement of the Site  
for Tourism

Two students from the Bordeaux School of Paysage 
Architecture worked on preparing a landscaping project 
for the ancient site. The project particularly covers plant-
ing trees and determining visiting routes. The main aim is 
to facilitate visiting parts of the site now inaccessible, due 
to rising ground waters. Info-panels will be erected at the 
entrance to the site and along the routes, and the site will 
be landscaped with trees and will separate the site from 
nearby greenhouses.

2. Restorations and Restoration Projects

a. Reinforcement of Plaster: Some plaster fragments 
uncovered during excavation of the large terraced build-
ing were urgently restored by restorer S. Gül of Xanthos 
team with permission given by the state representative 
(Fig. 1). As the excavation still continues, restoration 
could not yet be applied to the entire building. Architect 
E. Öztaner is preparing a project that will roof over part 
of the building to protect the restored plasters. As this 
building, with its temples, dominates area it is planned to 
establish the visitors’ center here.

* This year’s team members were Assoc. Prof. Dr. L. Cavalier, 
Asst. Prof. Dr. H. Öztaner, Prof. Dr. J. des Courtils, Prof. Dr. 
F. Prost, Prof. Dr. G. Thériault, Prof. Dr. P. Baker, Assoc. Prof. 
Dr. S. Lemaître, Dr. S. Elaigne, Dr. I. Bertrand, R. Bernard, 
E. Öztaner, G. Bülbül and students L. Adet, M. C. Arqué, 
S. Altınsoy,  S.  Baybo, Th.  Blanco,  E.  Cayre, M.  Rocheleau, 
C. Rochero, G. Bourgade, A. Hoerd, S. Sürmeli and 
G. Tanrıkulu. The state representative was S. Uçar. Mayor of 
Kumluova Mr. A. Karaca is in close contact with our team 
and provides support for the landscaping of the site. We are 
thankful to him.

Letoon 2010
Laurence CAVALIER
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b. Tiyatronun Kuzey Kapısının Restorasyonu (Res. 2): D. 
Laroche’un hazırladığı geniş kapsamlı bir restorasyon 
projesi tamamlanmakta olup, proje, Muğla Koruma 
Kurulu’nun onayının ardından, gerekli bütçesi de hazır 
olduğu için hemen uygulanabilecektir. 

c. Kazı: Kazılar sunakların önündeki geniş düz alanın 
güneydoğu köşesinde ve Arruntii Anıtı çevresi ile doğu-
daki sunakların önünde yer alan teraslarda yapılmıştır.

Arruntii Anıtı (Res. 3-4)

Roma İmparatorluk Dönemi’nden kalma bu anıt, birey-
lerinden birinin Marcus Arruntius Claudius olduğu ve 
Roma’da senatörlük yaptığı bilinen, Ksanthos’un önde 
gelen bir ailesi onuruna dikilmiştir. Henüz tamamen 
yayınlanmamış olan anıt, bir eksedra biçimindedir ve üst 
kısmı bu aile bireylerinin hem isimlerini, hem de kariyer-
lerini içeren yazıtlı bloklardan oluşmuştur. Blokların 
üstünde heykellerin buraya yerleştirilmiş olduğunu gös-
teren çukurlar bulunmaktadır. A. Balland 1981’de anıtın 
yalnızca epigrafik açıdan ilk tanıtımını yapmıştır 
(Inscriptions d’époque impériale du Létôon, Fouilles de 
Xanthos VII, 143-173). Bu yıl ise anıtın mimari açıdan 
yayınlanmasına karar verilmiştir. Anıtın kesin rölöveleri-
ni çıkarmak amacıyla yapılan temizlik çalışmalarında, 
yazıtlı iki blok ortaya çıkarılmıştır. Birincisi eksik bir yazıt 
taşımaktadır: XANTHI. Diğeri Arruntii Anıtı’nın sağ köşe 
taşıdır. Bu ikinci bloğun üstündeki yazıt Anadolu epigraf-
yası için çok büyük bir önem taşır zira bu yazıt Likyalı 
aile hakkındaki bilgilerimizi neredeyse tamamen değiş-
tirmektedir. 

Arruntii Anıtı’nın güneyindeki temizlik sırasında bir veya 
daha fazla onur anıtının altlıkları ve ikinci bir eksedra  
da bulunmuştur. Bu anıtlar, Apollon Tapınağı’nın doğu-
sundaki kayalıkları örten düzgün işçilikli bir duvara 

b. Restoration of the North Gate of the Theater (Fig. 2): 
The wide-ranging restoration project under the supervi-
sion by D. Laroche is about to be completed. As its funds 
are ready, we will begin its implementation immediately, 
on approval by the Regional Board in Muğla.

c. Excavations: Excavations were carried out at the 
southeast corner of the wide area before the altars and 
around the Arruntii Monument and on the terraces 
before the eastern altars.

Arruntii Monument (Res. 3-4)

This monument, from the Roman Imperial period, was 
erected in honor of a leading family of Xanthos. Marcus 
Arruntius Claudius, a Roman senator, was a member of 
this family. Not fully published, this monument was in 
the form of an exedra, with its upper part comprised of 
blocks, bearing the names of this family’s members. The 
blocks had holes on their upper surface showing their 
statues were positioned there. A. Balland presented the 
monument for the first time in regards to the inscriptions 
(Inscriptions d’époque impériale du Létôon, Fouilles de 
Xanthos VII, 143-173). This year, the monument’s archi-
tecture will be published, and the monument was 
cleaned in order to draw its relevé. During the process,two 
inscribed blocks were uncovered. The first one bore an 
incomplete inscription reading XANTHI. The other was 
on the right hand corner of the Arruntii Monument. Its 
inscription is of great importance for Anatolian epigra-
phy, as it changes almost all the information about 
this family.

In the course of cleaning the bases on Arruntii 
Monument’s south side, one or more honorary monu-
ments and a second exedra were found. These monu-
ments rested on a fine masonry wall, covering the rocks 
to the east of the Apollo Temple and poised in a special 
position for the Sacred way. The Sacred way is now 
almost entirely exposed and its religious topography is 
more discernible.

Res. / Fig. 1   Restorasyonlar / Restorations

Res. 2   Tiyatronun kuzey kapısı
Fig. 2   North gate of theater
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yaslanmıştı ve kutsal yolun aksına özel bir durumda 
yerleştirilmişlerdi. Kutsal yol şimdi neredeyse tamamen 
ortaya çıkarılmış ve dolayısıyla dinsel topografya ziyaret-
çiler için daha anlaşılır hale gelmiştir.

Doğu Terastaki Kazılar

Ören yerinin antik topografyasının ortaya çıkarılması 
projesi kapsamında, doğuda, tapınakların üstündeki 
teraslarda bir dizi sondaj yapılmıştır. Kayalık eteğin ince-
lenmesiyle burasının yalnızca taş ocağı olarak kullanıl-
madığı ve henüz belirlenemeyen bir dönemde üzerine 
binaların yapıldığı anlaşılmıştır. 

Teras 1’in üstünü örten toprakların atılmasıyla kayalık 
eteğe yaslanan poligonal örgülü bir duvar ortaya çıkmış-
tır (Res. 5). Teras 2’de yapılan sondajlar ise burada en az 
üç odalı, yaklaşık 45x8 m. ölçüsünde bir binanın varlığı-
nı göstermiştir. Odalardan ikisi hemen hemen tamamen 
ortaya çıkmış olup bunlar aralarındaki bir merdiven ile 
birleşmektedir (Res. 6). Duvarlar 1 m. enindedir ve üzer-
lerinde çok kaliteli bir sıva taşır. Yerdeki döşeme, içinde 
küçük taş parçaları bulunduran bir tür betondan yapıl-
mıştır (terrazzo). Odalardan birinde yazıtsız bir heykel 
altlığı bulunmuştur. Zeminde ele geçen seramikler Roma 
İmparatorluk Dönemi’ne aittir; bina Selçuklu Dönemi’nde 
yeniden kullanılmıştır. Bu büyük binanın hangi amaçla 
kullanıldığı henüz anlaşılamamıştır. Ancak varlığı bile 
sunakla ilgili görüşümüzü değiştirmeğe yeterlidir. 
Terasların bu şekilde düzenlenmiş olması aslında üç 
tapınağın değerlerini ortaya koymayı amaçlar. Yine muh-
temelen, sunaklarda yapılan ayinlerdeki ayin alaylarıyla 
da ilgili olmalıdır. Gelecek yıl bu alanın kazısını bitire-
rek, çalışmamızı tapınakların kuzey terasına doğru 
genişletmeyi planlamaktayız.

Excavations at the East Terrace

Within the frame of the project to uncover the site’s 
ancient topography, a series of soundings were dug on 
the terraces to the east, above the temples. Examination 
of the rocky foot showed this area not only served as a 
quarry, but also buildings were built there at an unknown 
time.

When the earth covering on Terrace 1 was removed, a 
polygonal wall, resting on the rocky foot, was exposed 
(Fig. 5). Soundings on Terrace 2 showed a building here, 
measuring 45x8 m. and comprising a minimum of three 
rooms. Two of the rooms have already been exposed and 
it was seen that they were interconnected with a stair-
way (Fig. 6). The walls are 1 m. wide and have a high 
quality plaster on them. The flooring is a type of concrete 
containing small stones (terrazzo). One of the rooms 
contained a plain statue base. Potsherds uncovered on 
the floor are from the Roman Imperial period. The build-
ing was re-used in the Seljuk period. The function of this 
large building is still not known, but even its existence 
can change our opinion of the altar. The arrangement of 
the terraces was positioned to reveal the architectural 
values of the three temples. Possibly it was also related 
with the ritual processions. Excavations will be complet-
ed here, and then extended towards the north terrace.

d. Work at the Storehouse: S. Elaigne and S. Lemaître 
began the study of potsherds. I. Bertrand studied metal-
lic objects uncovered at the altar. According to first 
observations, items of copper alloy were produced from 
scrap during late antiquity. Large bronze statues were cut 
into pieces and reused for producing sheet metal, spear-
heads etc. 

Numerous glass finds were uncovered in the excavations 
since 1962, and were studied by S. Baybo within the 
frame of a Roman period publication project.

e. Cleaning and Maintenance Work: Temples, nymphae-
um and theater were cleaned and the excavation house 
was maintained and repaired.

Res. 4   Arruntii Anıtı
Fig. 4   Arruntii Monument

Res. 3   Arruntii Anıtı
Fig. 3   Arruntii Monument
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d. Depo Çalışmaları: S. Elaigne ve S. Lemaître seramik-
leri incelemeye başlamıştır. I. Bertrand, sunakta bulunan 
madeni eserleri çalışmaktadır. İlk gözlemlere göre, bakır 
alaşım eserlerin sistemli olarak geç Antik Dönem boyun-
ca eski, hurda eşyalardan üretildiği anlaşılmıştır. Büyük 
bronz heykeller küçük parçalara bölünmüş, bunlardan 
sac, mızrak uçları v.b. üretilmiştir. 

1962’den beri sürdürülen arkeolojik kazılarda çok sayı-
da cam buluntu ele geçmiştir. Bu malzeme de Roma 
Dönemi eserlerini kapsayan yayın projesi kapsamında S. 
Baybo tarafından incelenmektedir. 

e. Temizlik ve Bakım, Çalışmaları: Sitte tapınaklar, 
nymphaeion ve tiyatroda bazı temizlik çalışmaları ile 
kazı evlerinin bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir. 

f. Diğer Çalışmalar: Restoratör S. İlhan, erken Roma 
İmparatorluk Dönemi’nden kalma boğa başları ve 
çelenklerle süslü, hızla bozulmakta olan bir altlığı suna-
ğın sular altında kalan revağından çıkarılması için araş-
tırmalara başlamıştır. 

4 Ağustos’ta 2010’da Muğla Valiliği tarafından düzenle-
nen ve bu bölgede faaliyet gösteren yerli ve yabancı kazı 
başkanlarının katıldığı bir kolokyumda Letoon’da yapı-
lan çalışmalarımız takdim edilmiştir. 

f. Other Work: Restorer S.  İlhan searched for a way to 
save a Roman Imperial period base with bull heads and 
garlands, It was rapidly deteriorating in the flooded por-
tico of the altar.

We presented our work at a colloquium for the 
Governorate of Muğla,  organized  and  attended by  the 
Turkish and foreign excavation heads working in the 
region on August 4th.

Res. 6   Doğu terastaki kazılar
Fig. 6   Excavations at the east terrace

Res. 5   Poligonal duvar
Fig. 5   Polygonal wall
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Limyra kazısının 2010 yılı çalışmaları Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın izniyle 01.08-30.09 tarihleri arasında 
yürütülmüştür. Kazı başkan yardımcılığına İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Z. Kuban atanmıştır. 
Sağladığı kolaylıklar ve Bakanlık temsilcisi olarak kazıya 
yaptığı yardımlardan dolayı M. Yıldızturan’a teşekkürle-
rimizi sunarız. 

Kazı Çalışmaları

Roma hamamı kazı çalışmaları U. Schuh’un yönetimin-
de 23 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında yürütülmüştür.

Yapının hamam binası olarak belirlenmesinde, güneyin-
de yer alan ve karmaşık bir hypokaust sistemi ile dona-
tılmış II, III ve IV no.’lu mekânlar ile (Res. 1) Likya için 
karakteristik olan duvarları ısıtmada kullanılan PT künk-
ler belirleyici olmuştur. Hamam mekânlarının aksiyal 
konumu nedeniyle yapı Likya hamamlarında sık olarak 
görülen tipe yerleştirilebilir. Seramik buluntuları İ.S. 2. 
yy.’a tarihlenen bir terminus post quem ortaya koyması-
na rağmen, tarzı ve çok sayıda devşirme malzemenin 
kullanılmış olması, inşa tarihi olarak İ.S. 3. yy.’a işaret 
etmektedir. Hamam tesisleri olasılıkla 5. yy.’dan itibaren 
kullanılmamaya başlanmıştır, ancak daha sonraki tadilat-
lar ve çok sayıda in situ olarak ele geçen depolama 
kapları, yapının kısmen de olsa başka bir amaca yönelik 
olarak Bizans Dönemi’ne kadar kullanılmaya devam 
ettiğini göstermektedir. 

2010 çalışmaları sırasında yapının planı hakkında daha 
geniş bilgi sahibi olabilmek amacıyla hamam yapısının 
doğusunda ve güneybatısında önceki yıllarda açılan 
alanın dört katı kadar bir bölge kazılmıştır. Yapının 
güneybatısında, hamamın bu bölgedeki sınırlarını belir-
leyebilmek amacıyla 3x4 m.’lik bir alan açılmıştır. Bu 
çalışmalar sonucunda henüz bir yıl önce ortaya çıkarılan 
duvar köşesinin yapının bu kısmındaki sınırını oluşturdu-
ğu tespit edilmiştir. Bunun hemen yakınında devam eden 
çok sayıdaki duvar ve kanal, aynı bu alandaki farklı 
yürüme zeminleri gibi, daha sonraki bir dönemde bu 
yapıya eklenmiş olmalıdır (Res. 2). Bu bulgular, alanın 
hamam ve hamama ait farklı ek yapıların kullanımının 

The campaign of 2010 at Limyra was carried out from 1st 
August to 30th September with the permission granted by 
the Ministry of Culture and Tourism. Assoc. Prof. Dr. Z. 
Kuban of Istanbul Technical University was appointed 
the deputy excavation director. Our thanks are due to M. 
Yıldızturan for her contribution to the excavation as the 
state representative. 

Excavations

The excavation work under the direction of U. Schuh 
lasted from 23rd August to 18th September and concen-
trated in the small bathhouse of the Roman Imperial 
period. 

The identification of the building as a baths arises from 
the rooms II, III and IV in the south which are equipped 
with a complicated hypocaust system (Fig. 1) and the 
fictile spacer pins typical for Lycia for heating of the 
walls. The three rooms of the bath are aligned so that the 
building represents the most frequent type of public 
baths in Lycia. Pottery finds suggest terminus post quem 
as a construction date in the 2nd century A.D. According 
to the building technique and use of abundant spolia the 
baths should have been erected in the 3rd century A.D. 
The baths were presumably abandoned in the 5th cen-
tury, but later alterations and several storage vessels 
found in situ seem to indicate, however, that at least 
parts of the building assumed other functions until the 
Byzantine period.

During the 2010 campaign, the excavation area of pre-
ceding years was extended to the east and southwest of 
the baths by four areas to obtain additional information 
on the layout of the building. In the southwestern part of 
the complex an area of 3x4 m. was opened to obtain 
clues regarding the outer walls of the baths there. It 
revealed the corner excavated the year before, actually 
formed the southwestern corner of the building. In its 
immediate surroundings, several walls and canals were 
uncovered. They were attached to the structural arrange-
ment in a later phase with different floor levels (Fig. 2). 
These features deliver insight into the dense building 

Limyra 2010
Martin SEYER − Ulrike SCHUH
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sona erdiği süreçteki yoğun yapılaşma hakkında bir 
bakış açısı sunmaktadır. Her ne kadar kazılan alan kent-
sel oluşum hakkında somut sonuçlara ulaşılmasında 
yetersiz olsa da, duvarların farklı yönlere uzanmaları, bu 
alanın geç Antik Dönem’den itibaren belirgin bir plana 
göre düzenlenmemiş olduğunu ortaya koymaktadır. 

Önceki kampanyadaki çalışmaların ağırlık noktası yapı-
nın doğusuna yönlendirilmiş olup, bu çalışmalarda yönü 
diğer yapı kütlesinden hafiçe sapan VIII no.’lu mekânın 
yayılım alanı saptanmıştır (Res. 3). Bu mekân her ne 
kadar bir sonraki evrede kendisinden önce mevcut olan 
yapıya eklenmiş olsa da, zemini hamam ile aynı seviye-
ye sahip olup, zemin kaplamasında kullanılan taş plaka-
ların kalitesi ve döşeme tekniği hamam yapısı ile farklılık 
göstermemektedir. VIII no.’lu mekânın çok zengin bir 
donanıma sahip olduğu, ayrıca kuzey duvarındaki çok 
renkli ve kaliteli duvar resimleri kalıntılarından da anla-
şılmaktadır (Res. 4).

VI no.’lu mekânın doğusunda fonksiyonu henüz açıkla-
namayan tonozlu ve batı cephesi açık bir yapı birimi ile 
karşılaşılmıştır (Res. 5). Yaklaşık 3.5 m.’lik bir genişliği 
kapatan ve tuğlalardan oluşan bu tonoz harç ve kırık 
taşlardan oluşan bir katmanla tamamen kaplanmıştır. Bu 
alandaki yürüme zeminine henüz ulaşılamamıştır.

Bu çalışmaların yanında, hamam yapısının bu alandaki 
kentsel dokuyla bütünleştirilmesini açıklayabilmek için 
Roma tiyatrosu ile hamam kompleksi arasındaki alanın 
açılması çalışmalarına başlanmıştır. Bu süreçte hamam 
yapısının VIII no.’lu mekânının hemen kuzeyinde, kuzey- 
güney doğrultusunda uzanan bir duvar ile karşılaşılmış 
olup (Res. 6), bu duvarın hamam yapısını yalnızca doğu-
da sınırlamayıp, aynı zamanda Roma tiyatrosunun batı-
sındaki İmparatorluk dönemi yapılaşmasının genel sını-
rını oluşturduğu tespit edilmiştir. Bunun doğusunda  
da diazomaya uzanan basamaklar yer almaktadır. Bu 

development in the area in the period after the abandon-
ment of the baths. Indeed, the excavated trench is too 
small to provide concrete information regarding an 
urban concept; however, the different orientation of the 
walls clearly shows that the concerned area was not built 
according to a standardized system from late antiquity 
onwards.

The emphasis of work in the past campaign, however, 
was in the east of the complex. The dimensions of Room 
VIII, whose orientation slightly differs from the rest of the 
complex, could be ascertained (Fig. 3). Although this 
room was attached to the already existing building in a 
second phase, its floor has the same level as the rest of 
the complex, the same quality of the stone slabs, and 
also the same paving technique. Remains of high quality 
polychrome wall painting on the north wall of Room VIII 
give an idea of its panoply (Fig. 4).

A vaulted structure, which opens to the west and whose 
function is not clear was found in the eastern part of the 

Res. 1   Tiyatro hamamı, plan
Fig. 1   Plan of the theater baths

Res. 2   Tiyatro hamamının güneybatı köşesi
Fig. 2   Southwest corner of the building

Res. 3   Mekân VIII
Fig. 3   Room VIII
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basamaklar en geç hamam yapısının VIII no.’lu mekânının 
inşası ile daraltılmıştır. 2010 yılında bu alanda yapılan 
çalışmalarda henüz antik bir zemine ulaşılamaması 
nedeniyle bu mekânın eklendiği kesin tarih şimdilik sap-
tanamamıştır; doğrudan tiyatro üzerine oturup basamak-
ları kapatan doğu-batı uzantılı duvar da henüz tarihlene-
memektedir. 

Önceki yıllarda olduğu gibi 2010 yılı çalışmaları sırasın-
da da alanın yakın döneme kadar mezarlık olarak kulla-
nıldığını ortaya koyan çok sayıda defin ortaya çıkarılmış-
tır. Daha önceki yıllarda elde edilen sonuçları destekle-
yen 23 yeni iskelet (şimdiye kadar toplamda 42 gömü) 
çıkarılmış ve belgelenmiştir. Mezarların karakteristik 
özellikleri; iskeletlerin yaklaşık aynı doğrultuda konul-
muş olmaları, mezar yerinin belirtildiği bir işarete sahip 
olmamaları ve yanlarına hiçbir mezar hediyesinin bıra-
kılmamasıdır.

Room VI (Fig. 5). This vault spanning a width of approx. 
3.5 m. was built with bricks and covered with a compact 
layer of mortar and broken stones. A floor level, howev-
er, could not be reached in this area. 

In addition, the uncovering of the area between the 
baths and the Roman theater was started in order to 
clarify the urban integration of the baths into the city 
plan at this point. Thereby a north-south wall directly to 
the north of Room VIII was unearthed (Fig. 6). This wall 
did not only constitute the eastern border of the baths, 
but also of the constructions of the Imperial period to the 
west of the theater in general; to its east was the rise to 
the diazoma. 

This rise was narrowed with the construction of Room 
VIII. The precise date of its complete abandonment can-
not be determined, for the time being, because no 
ancient floor level was reached in 2010; an east-west 
wall extending from the building to the theater and 
thereby blocking the way cannot be dated for the pre-
sent.

As also in the years before, several human burials were 
found which defined the area as a modern graveyard. 23 
skeletons (altogether now 42 burials) were uncovered 
and documented whereby the results of earlier years 
were confirmed: The tombs are not characterized, the 
burials which lack any grave goods are all roughly of the 
same orientation.

Small Finds

Beside large amounts pottery mainly from late antiquity 
and the Byzantine period, 13 coins, numerous fragments 
of architecture and architectural ornaments as well as 
small finds of metal, bone and clay were found. Several 
terracotta figures as well as a Christian amulet with 

Res. 4   Mekân VIII’deki duvar resimleri
Fig. 4   Wall painting in Room VIII

Res. 6   Roma tiyatrosu ve hamam arasındaki alan
Fig. 6   Area between the baths and the Roman theater

Res. 5   Mekân VI’daki tonoz
Fig. 5   Vault in Room VI
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Küçük Buluntular

Genelde geç Antik ve Bizans dönemine tarihlendirilebi-
len büyük miktardaki seramik buluntu yanında 13 sikke, 
çok sayıda mimari elemana ve yapı süslemelerine ait 
parçalar ile metal, fildişi ve topraktan yapılmış küçük 
eser de ele geçmiştir. Bu buluntular içerisinde çok sayıda 
terrakotta figürinler ve eski Yunanca yazıtlı Hıristiyanlık 
dönemine ait bir amulet özel bir öneme sahiptir. Yapı 
içerisinde kullanılan devşirme malzemeler içerisinde 
günümüzde korunmayan Hellenistik bir tapınağa ait bir 
dizi sima bloğu ayrıca önemlidir. Şimdiye kadar bu 
gruba ait toplam on parça belirlenebilmiştir. 

Ptolemaion Yapısı Hakkında Mimarlık Tarihi 
Araştırmaları

Kazı sezonunda, ilk etapta yapı bloklarının taş kataloğu-
nun tamamlanması ve bunun yanında buna ait veri 
tabanının uygunluğunun sınanması amaçlanmıştır. Söz 
konusu veri tabanı kazı evi deposu yanında, kazı adası 
olarak adlandırılan alandaki mimari parçaları ve altı taş 
tarlasındaki blokları kapsamaktadır. Bu program özellik-
le yaklaşık 1200 bloğa buluntu yerleri ile birlikte hızlı bir 
şekilde erişilmesine olanak sağlamaktadır ve ayrıca yapı 
tekniğine dayalı önemli verileri, blok ölçülerini ve olası 
özelliklerini içermektedir. Antalya Müzesi’nde sergile-
nen ve taş kataloğunda eksik olan parçaların da tespiti ve 
veri tabanına girişi tamamlanmıştır. 

Kazıyı ziyaret edenlere yapının orjinal görüntüsü hakkın-
da mümkün olduğu kadar doğru bir izlenim sunmak 
amacıyla proje yürütücü G. Stanzl ile birlikte Limyra 
kazı adasının kuzey ucunda Ptolemaion’un seçilmiş 
bloklarının yeni bir düzen içinde sergilenmesi tasarlan-
mıştır. 

Yeni bilgiler ışığında yapının J. Lauer tarafından yapılan 
3-boyutlu bir rekonstrüksiyonu şimdiye kadar yapılanlar-
dan daha özenlidir (Res. 7). Daha önceki kampanyalar 
sırasında ele geçen tüm küçük buluntular da bir veri 
bankasına depolanmışlardır. 

Limyra Nekropollerindeki Çalışmalar

Limyra nekropollerinde Likçe yazıtlı mezarlardaki (Res. 
8) çalışmaların tamamlanması tasarlanmış olup, bu 
mezarlar Kızılca, Rhodiapolis, Korydalla (Kumluca), 
Beykonak ve Asartaş’daki diğer altı anıtla birlikte “Likçe 
Yazıtlı Anıtlar Projesi”nin ilk yayınını oluşturmaktadır. 
Kampanya sırasında detay çizimleri ve fotoğraflanmaları 
gerçekleştirilmiş, bunun yanında Limyra’daki Likçe yazıt-
lı 57 mezarın tamamının bilimsel değerlendirilmesi 
arkeolojik açıdan tamamlanmıştır. 

Greek inscription should be noted here. Among the spo-
lia reused in the Roman baths a series of sima blocks is 
significant. It belonged to a Hellenistic temple which is 
not preserved. Ten fragments of this series could be iden-
tified up to now.

Studies of Architectural History in the So-called 
Ptolemaion

The 2010 season mainly served for the completion of the 
catalog of the carved stones and for a test of the func-
tionality of the relevant database. This database includes 
all cut stones, which are kept on six terraces, the archi-
tecture installation at the north end of the so-called 
excavation insula, and the stones kept in the depot. 
Together with a plan it allows a quick discovery of the 
approx. 1,200 items; in addition, it contains the most 
important constructional data, dimensions and possible 
specific features. The documentation of the pieces which 
are exhibited in the Antalya Museum was concluded.

At the north end of the “excavation island” of Limyra a 
new installation of selected architectural blocks of the 
so-called Ptolemaion was carried out in collaboration 
with project manager G. Stanzl in order to give a better 
illustration of the former appearance of the building to 
visitors of the excavation.

Res. 7   Ptolemaion’un 3-boyutlu modeli
Fig. 7   3D model of the so-called Ptolemaion
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Bonda Tepesi’ndeki Ön Araştırmalar

Bölgedeki diğer araştırmalar kapsamında Limyra’nın 
batıdaki egemenlik alanında yer alan Finike yakınların-
daki Bonda Tepesi B. Stark ve M. Wörrle tarafından kap-
samlı bir şekilde gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda bu 
yerleşim ve ona ait Yalak Başı’ndaki tanrı Sumendis’in 
kutsal alanı kapsamlı bir yüzey araştırması için uygun bir 
alan olarak belirlenmiştir.

Jeodezi Araştırmaları

2010 çalışmaları sırasında Limyra’daki beş nekropolün 
tamamın yeniden ölçümü Ch. Kurtze tarafından gerçek-
leştirilmiştir. 

Kalıntıların‚ Alan Yönetimi Bağlamında Sunumu

Kentin doğusunda bulunan yapının (Piskopos Kilisesi ve 
Piskopos Sarayı) görünebilen kalıntılarının kolayca ziya-
ret edilmesini sağlamak amacıyla kentin bu bölümünde 
bulunan Bizans yerleşiminde kapsamlı bir bitki temizliği 
gerçekleştirilmiştir. Bu bölgedeki bitkilerin yapı kütlesin-
de köklenmeleri nedeniyle bu çalışmalar restorasyona 
dayalı önlemlerin alınmasını da beraberinde getirmiştir. 
Bunun yanında yerleşimin içinden geçen modern cadde-
nin güneyindeki alan (71. Parsel) tamamen temizlenip 
bitki dokusundan arındırılmıştır. 

Based on new cognition, a 3D reconstruction of the 
building was developed by J. Lauer, which in some 
points is more exact than the previous one (Fig. 7). 

In addition, small finds from earlier campaigns were also 
fed in a data bank.

Work in the Necropoleis of Limyra

Final works were carried out on the tombs with Lycian 
inscriptions (Fig. 8). Together with six other monuments 
from Kızılca, Rhodiapolis, Korydalla (Kumluca), 
Beykonak and Asartaş they will constitute the first vol-
ume of a corpus containing all ancient witnesses with 
Lycian inscriptions (“Likçe Yazıtlı Anıtlar Projesi”). 

In the course of the season detailed drawings and photo-
graphs were made. In addition, the archaeological part 
of the manuscript containing the 57 monuments at 
Limyra was finished.

Preliminary Investigations on the Bonda Tepesi

Within the scope of a preliminary investigation for other 
researches the area of the Bonda Tepesi in the western 
Chora of Limyra, near the modern town of Finike, was 
surveyed thoroughly by B. Stark and M. Wörrle. Thereby, 
the settlement and its rural sanctuary of the god 
Sumendis at Yalak Başı turned out to be a promising area 
for an intensive survey. 

Geodetic Works

During the campaign in 2010 all five necropoleis of 
Limyra were re-measured entirely by Ch. Kurtze.

Presentation of the Ruins in the Sense of a  
“Site Management”

The extensive clearing of vegetation in the Byzantine 
east town continued, in order to give an easier access 
to the visible remains of the buildings located there 
(bishop’s church and so-called bishop’s palace). As the 
plants in this area already have started to destroy 
the structures of the buildings, these activities also 
have to be understood as restoration activities. The area 
to the south of the modern street (Lot 71) was com-
pletely cleaned from vegetation as well.

Res. 8   Esedeplẽmi‘nin nekropol V’teki Likçe yazıtlı (TL 115)  
kaya mezarı
Fig. 8   Rock tomb of the Esedeplẽmi in necropolis V with the 
Lycian inscription TL 115
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Myra ve Andriake Kazıları 2010 yazındaki 142 iş günün-
de ve yaklaşık 100 kişilik ekiple aşağıda özetlenen çalış-
malar gerçekleştirmiştir*: 

Kazılar: Myra’da Şapel, Demre Çayı’nda mezarlık ve 
atölye, Andriake’de ise liman agorası, mureks işlikleri, 
liman anıtları ve dükkânlarda gerçekleştirilmiştir.

Araştırmalar: Arkeojeofizik araştırmaları, sualtı araştır-
maları, epigrafik araştırmalar, Muskar-Asar Tepe, Sura, 
Beymelek ve Taşdibi’nde arkeolojik yüzey araştırmaları 
ile kuyu bulgularına ilişkin anket araştırması gerçekleşti-
rilmiştir.

Bunun dışında kazı öncesi ve sonrasında toplam 75 gün-
lük dönemde arkeojeofizik araştırmaları ve ayrıca sem-
pozyum ve sergiler de organize edilmiştir: “Myra-Demre 
Sempozyumu”nda Myra/Demre, arkeoloji, tarih, etnog-
rafya, doğa, tarım ve turizm gibi tüm yönleriyle uzman-
ları tarafından ele alınıp tartışılmıştır. İlgili her bilim 
dalının gözüyle projeksiyon yapılarak Demre bilgileri 
tek bir havuzda buluşturulmuş ve ardından yayına 
dönüştürülmüştür. Myra-Andriake Kazı Başkanlığı sade-
ce arkeolojik-bilimsel çalışmalarla değil kültürel ve 
sanatsal etkinliklerle de bölgeye hizmet etmeyi görev 
bilmektedir. Bu tür etkinliklerle Halk, Devlet ve Üniver-
sitenin bir aradalığı güçlendirilip, birbirlerine karşı 
görevlerini daha iyi yapmaları ve halkın bilim, kültür, 
sanat ve tarihle buluşturulmasıyla kültürel ve doğal 
miras bilincinin yükseltilmesi ve turizmin de sağlıklı 
geliştirilmesine de katkı verilmektedir. Bu amaçla “İlk 
Seyyahların Kale minden Son Araştırmacıların Objekti-
fine” (Demre’ de), “Myra’nın Araştırma Tarihi” (Antalya 
Müzesi’nde) ve “Andriake’den Geçenler” adlı sergi de 

* Bu çalışmaların gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Kül-
tür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’a, Akdeniz 
Üniversi tesi’ne, Demre Kaymakamlığı ve Belediye Baş-
kanlığı’na, İstanbul Üniversitesi’ne ve zamanında yayınlaya-
rak bilim dünyasına duyuran Suna - İnan Kıraç  Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne (AKMED) tüm ekibimiz 
adına teşekkür ederiz.

The 2010 campaign of excavations at Myra and Andriake 
lasted 142 work days, with a team of about 100 people. 
The work carried out can be summarized as follows*:

Excavations were conducted at the chapel in Myra, the 
necropolis and workshop in Demre Çayı’s riverbed, the 
harbor agora, murex workshops, harbor monuments and 
shops at Andriake.

Surveys covered archaeo-geophysical, underwater and 
epigraphic disciplines, while archaeological surveys 
were conducted at Muskar-Asar Tepe, Sura, Beymelek 
and Taşdibi. A survey, in the form of a public question-
naire regarding well-dig finds, was also conducted.

Apart from these, during a period of 75 days before and 
after the excavation campaign, archaeo-geophysical sur-
veys, as well as symposiums and exhibitions, were 
organized. The “Myra-Demre Symposium” brought 
together scholars from various disciplines, including 
archaeology, history, ethnography, natural sciences, agri-
culture, and tourism, with Myra-Demre being explored 
in all aspects. The Myra-Andriake Excavations Directorate 
considered it a duty to serve the region, not only with 
archaeological-scientific works, but also in cultural and 
artistic activities. Such activities strengthen the collabora-
tion between the people, the state and the university, 
leading to better performances between them. It brings 
science, culture, art and history together with the peo-
ple, as well as, raising the awareness of cultural and 
natural heritage, and contributing to a healthier develop-
ment of tourism. Therefore, an exhibition titled “From 
Early Travelers’ Pens to Modern Researchers’ Lenses” 
was organized at Demre, “From the Early Voyagers to the 

*  We are greatly indebted to, above all Mr. Ertuğrul Günay, the 
Minister of Culture and Tourism, for his great contribution to 
our work, as well as Akdeniz University, Demre Kaymakamlığı 
and Municipality, Istanbul University and Suna & İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED) 
for their prompt publications presenting our work to the aca-
demia.

Myra ve Andriake Kazıları 2010

Excavations at Myra and Andriake in 2010
Nevzat ÇEVİK – Süleyman BULUT
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Andriake’de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bir fotoğraf sergisi 
ve bir belgeselin de çekimleri tamam lanmıştır.

Demre Çayı Nekropol Kazıları  
(B. Özdilek – H. O. Tıbıkoğlu – Ç. A. Aygün)

Demre Çayı yatağında Antalya Müzesi’nin 2006 yılında 
gerçekleştirdiği kurtarma kazısında hiç açılmamış 6 adet 
lahit ele geçmiştir. Kaçak defineci kazılarını önlemek 
amacıyla gerçekleştirilen kazılarda, dış yüzleri bosajlı 6 
iri bloktan oluşturulmuş dikdörtgen podyum ve batısında 
ters duran lahit kapağı bulunmuştur. Podyumun yanında 
bir ev sunağı, pişirme kapları ve kulplu kâselerin yanı 
sıra podyumun doğu köşesinde yoğun seramik ve kemik 
parçalarına rastlanmıştır. 

Demre Çayı Atölye Kazıları (Ç. Yağar – H. Dere)

Nekropol kazılarının yapıldığı alanın yaklaşık 700 m. 
kadar güneyinde, Demre Çayı’nın yatak değiştirmesi 
sonucunda açığa çıkan kalıntıda gerçekleştirdiğimiz 
kazılar, yapının bir atölye olabileceğini göstermiştir. 
Yapının içerisinde ele geçen 4 adet farklı çaplara sahip, 
parçalanmış halde kireçtaşından, 3 cm. kalınlığında ve 
en büyüğünün çapı 43 cm. olan disklerin incelenmesi 
sonucunda, bunların pithos kapakları olduğu anlaşılmış-
tır. Bu kapaklara ait bir adet kireçtaşı tıpa ele geçmiştir. 
Kazılan mekânda genellikle amphora ve pithoslara ait 
bol miktarda seramik parçaları ele geçmiştir. Bir adet 
sağlam askos dışında, antik dönemde kenetlenerek tamir 
edilmiş oldukça büyük bir pithos, buluntular arasında 
yer alır. Ele geçen malzeme yapının Bizans Dönemi’ne 
ait olduğunu göstermektedir.

Myra Şapeli (E. Akyürek – Ö. Çömezoğlu)

İlk kez 2009 yılında, 6. m. derinliğindeki alüvyonun 
altında kalmış olan yapının izleri görülmüş -çöplüğün 
içinde- ve apsis çatısının köşesi tespit edilmişti (Res. 
1-2). Yapının, kazı, restorasyon, çevre koruma ve düzen-
leme çalışmaları 2010 sezonunda tamamlanmıştır. 12. 
yy.’a tarihlenen Şapel, kubbe ile örtülü dikdörtgen planlı 
bir naos ile batı tarafında bir nartekse sahiptir. Ana 
mekânı örten kubbenin köşelerdeki dört duvar payesi 
üzerine bindirilmiş kemerlerle taşındığı plan tipi, Bizans 
kilise mimarisi tipolojisinde kiborion (baldakin) plan 
olarak adlandırılmaktadır. Şapelin en büyük sürprizlerin-
den birisi nartekste, naos giriş kapısının güney tarafında-
ki duvarda yer alan Deesis ‘yakarış’ freskosudur (Res. 1). 
Sekiz yüzyıla yakın bir süredir mil toprağının altında 
kalmış olan bu sahne, üzerindeki toprak temizlenince 
oldukça sağlam ortaya çıkmıştır. Ortada Hz. İsa, O’nun 
solunda Vaftizci Yahya ve sağında da Meryem Ana 

Last Archaeologists: St. Nicholas’ City Myra” at Antalya 
Museum, and “Personages of Andriake” at Andriake. 
Moreover, preparations for one photo exhibition and one 
documentary film are completed.

Demre Çayı Necropolis Excavations 
(B. Özdilek – H. O. Tıbıkoğlu – Ç. A. Aygün)

Six undisturbed sarcophagi had been uncovered in the 
course of salvage excavations at Demre Çayı, conducted 
by the Antalya Museum in 2006. Excavations were 
aimed at preventing illicit digs. During the excavation, a 
sarcophagus lid, turned upside down, was found on a 
podium of six large blocks with bossed outer surfaces. 
Next to the podium was a domestic altar, with cooking 
pots and bowls with handles, as well as extensive pottery 
and bone fragments on the east corner of the podium.

Demre Çayı Workshop Excavations 
(Ç. Yağar – H. Dere)

Remains that had been exposed about 700 m. south of 
the necropolis excavation area by the river, changing its 
course, were excavated. The remains were thought to be 
a workshop. Pieces belonging to limestone disks with 
various diameters (the largest 43 cm.) and 3 cm. thick-
ness, all broken, were identified to be pithos lids. One 
limestone plug belonging to these lids was also uncov-
ered. The excavated room contained numerous sherds 
belonging to amphorae and pithoi. Among finds were an 
intact askos and a large pithos which had been repaired 
with a metal clamp in antiquity. Finds indicate the 
Byzantine period.

Chapel in Myra (E. Akyürek – Ö. Çömezoğlu)

For the first time in 2009, traces of a building, buried 
under 6 m. deep alluvium were noted in a garbage 
dump. The corner of the apse’s roof was already visible 
(Figs. 1-2). The excavation, restoration, landscaping and 
preservation of the building were all completed in 2010. 
The chapel, dated to the 12th century, had a single aisle 
rectangular nave, with a dome and a narthex on the 
west. The dome rests on four corner pilasters. This kind 
of Byzantine church layout is called the “ciborium type 
plan”. A great surprise is the fresco of Deesis ‘interces-
sion’ on the wall to the south of the nave entrance 
(Fig. 1). Buried under silt for almost 800 years, this fresco 
appeared in remarkably good condition when the earth 
was removed. Christ, in the middle, is flanked by the 
Virgin Mary to his right with John the Baptist to his left. 
The scene depicts Christ as the judge on judgment day 
with the Virgin and John the Baptist interceding for the 
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yer almaktadır. Sahne Mahşer Günü’nde insanları günah 
ve sevaplarıyla yargılayan İsa’ya, tüm insanların 
bağışlanması için yakaran Meryem ve Yahya’yı betimle- için yakaran Meryem ve Yahya’yı betimle-
mektedir. Meryem ve Vaftizci Yahya’nın ellerinde, üze-
rinde yazıt bulunan birer ruloyu tutmaları ender rastla-
nan bir betimlemedir. Vaftizci Yahya’nın elinde tuttuğu 
ruloda, Yuhanna İncili’nden şu sözler yer almaktadır: 
“İşte, dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu!”. Mer-
yemin elindeki ruloda ise, İsa ile anası Meryem arasında 
geçen bir yakarış diyaloğu yer almaktadır. Bu diyalogda 
İsa’nın sözleri kırmızı, Meryem’in sözleri siyah harflerle 
yazılmıştır: 

Annenin dileğini, yakarışını kabul et ey Kelam / Ne ister-
sin annem? / Ölümlülerin kurtuluşunu / Beni öfkelendir-
diler / Onlara acı oğlum / Ama pişman olmuyorlar / 
Onlara kurtuluşu armağan et / Hepsi kurtarılacaklar / 
Sana şükrediyorum Kelam. 

Yapının iç duvarlarının tamamında da ne yazık ki iyi 
durumda olmayan fresko bulunmaktadır. Apsisin alt 
duvarında güney tarafta görülen üç hale ve giysilerden 
bazı detaylar, apsis programında olasılıkla Kilise Babaları 
olarak anılan altı kurucu piskoposun betimlerinin oldu-
ğunu göstermektedir. Bilinen benzer örneklerde bu altı 
piskopostan birisi Myralı Nikolaos’tur. Naos duvarlarının 
üst kısımlarında ise, Hz. İsa’nın mucizelerini anlattığını 
düşündüğümüz bazı sahneler kısmen seçilebilmektedir.

Kilisenin sunak masası ve templonu (ikonostasis) in situ 
olarak bulunmuştur (Res. 2). Sunak masasının önünde 
duran iki sütunun arası, sunak masasının yer aldığı kutsal 
mekâna (bema) giriş kapısı olarak açık bırakılmış, 

forgiveness of all mankind. What is very unusual here are 
the scrolls that Mary and John are holding in their hands. 
The scroll in John’s hand is inscribed with the following 
words from John’s Gospel: “Here is the Lamb of God 
who takes away the sin of the world!”. On the other 
hand, the scroll Mary is holding has a dialogue between 
Mary and Jesus concerning intercession. Words by Jesus 
are in red while those of the Virgin are in black: 

Accept, Oh Almighty (logos), the wish and prayer of the 
Mother / What do you want My Mother? / The salvation 
of the living / They make me angry / Have pity on them, 
My Son / But they don’t regret / Present them with salva-
tion / They will all be saved / I thank the Almighty.

The interior walls of the building were entirely covered 
with frescoes, although not in good condition. On the 
lower south wall of the apse, are three haloes and some 
costume details discerned, suggesting the decorative 
program of the apse originally had the six founding 
fathers of the Church. In similar examples, one of these 
fathers was Nicholas of Myra. Some scenes are barely 
discernible on the upper portions of the naos walls, 
which possibly depicted miracles of Christ.

The altar table and templon (iconostasis) of the church 
were uncovered in situ (Fig. 2). The intercolumnar area 
between the two middle columns was left free to facili-
tate access to the bema containing the altar, while para-
pet screens were placed from these columns to the north 
and south walls.

Res. 1   Myra Şapeli ve Deesis sahnesi
Fig. 1   Myra Chapel and Deesis scene

Res. 2   Myra Şapeli, bema
Fig. 2   Myra Chapel, bema
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sütunlarla kuzey ve güney duvarları arasına ise bema 
kısmını sınırlayan korkuluk levhaları yerleştirilmiştir. 

Liman Agorası ve Mureks İşlikleri (Ç. A. Aygün)

Hadrianus’un İ.S. 129-130’da kenti ziyareti öncesinde 
gerçekleştirilen imar faaliyetleri çerçevesinde granarium 
odaklı inşa edilen ticari merkez düzenlemesi içinde yer 
alır (Res. 3). Antik kaynaklarda ‘Plakoma’ ismi ile anılan 
liman agorası, Andriake’nin güney yerleşiminde, grana-
riumun hemen doğusundaki düzlükte kuruludur. 
Göründüğü kadarıyla yaklaşık 60x40 m.’lik dörtgen bir 
alana oturmaktadır. Alanın ortasında bir sarnıç bulun-
makta, bu sarnıcı doğu, kuzey ve batı taraftan U formun-
da bir plan ile mekânlar çevirmektedir. Agoranın avlu-
sundaki sarnıç yaklaşık 23.6x12.1 m. boyutlarında ve 
yaklaşık 7 m. derinliğinde olup, dipte anakayaya oyula-
rak, üst kısımları ise moloz ve blok taş örgü ile tamam-
lanmıştır. İçinde ortada bir paye dizisi üzerine basan 8 
adet ikili kemer dizisi bulunmaktadır. Bu kemer altyapı-
sının üzeri ise alanın adını aldığı iri kesme taş bloklarla 
örtülerek meydanın ortasında plaka kaplı bir düzlük elde 
edilmiştir. Sarnıcın plakalardan oluşan bu üst örtüsünde 
birisi doğu birisi batı tarafa yakın olmak üzere iki adet 
kuyu ağzı bırakılmıştır.

İ.S. 4. yy. sikkelerinin yoğunluğu Plakoma’da İ.S. 4. 
yy.’da faaliyetlerin arttığını gösterir. Çoğu kesimde temel 
seviyelerinde bile İ.S. 4. yy. malzemesinin altında erken 
malzeme ele geçmemesi, yapının bu dönemde büyük 
çaplı bir yeniden imar faaliyeti geçirdiğine işaret etmek-
tedir. Öyle ki yapı büyük oranda temellerine kadar kazıl-
mış, muhtemelen yeniden tesviye edilmiş ve kendi 
yıkıntı blokları kullanılarak yeniden inşa edilmiştir. 
Bundan hareketle yapının 3. yy. içlerinde veya 4. yy. 
başında büyük bir deprem ile yıkıldığı ve kullanılmaz 

Harbor Agora and Murex Workshops (Ç. A. Aygün)

These are found within the commercial center arrange-
ment, founded around the granarium in honor of the visit 
of Hadrian in A.D. 129-130 (Fig. 3). The harbor agora, 
called the Plakoma in ancient sources, is located in the 
flat area to the east of the granarium, in the south settle-
ment of Andriake. As can be seen, it covers an area of 
60x40 m. In the middle is a cistern, and rooms line 
around the agora on the east, north and west sides form-
ing a U-shape. The cistern measures about 23.6x12.1 m. 
and is about 7 m. deep. It was hewn into bedrock at the 
bottom and built with rubble and block stones on the 
upper parts. In the cistern are eight large pillars, support-
ing eight pairs of arches, connecting to the walls. This 
arched substructure is covered with large cut stone slabs, 
hence the name of the monument. There are two well 
openings, one on the east and the other close to the west 
edge of this central paved area.

A high density of coins from the 4th century A.D. showed 
an increase in activities at the Plakoma in the 4th century 
A.D. In most parts, there is no evidence earlier than the 
4th century A.D. even at foundation levels, which indi-
cates the structure underwent heavy rebuilding in this 
period. Probably the building was dug down to its foun-
dations, the ground was re-leveled, and its own blocks 
were re-used for rebuilding. Based on this information, it 
is possible the building collapsed during an earthquake 
in the 3rd century or early 4th century, and rebuilding 
and the intense usage took place during the reign of 
Constantius II, from which the biggest group of coins 
have been found.

About mid-6th century, murex workshops were estab-
lished in the Plakoma. Civic or commercial activities 
were not expected to have taken place in close proximity 

Res. 3   Liman Agorası ve mureks işlikleri
Fig. 3   Harbor agora and murex work-areas

Res. 4   Liman yapıları
Fig. 4   Harbor facilities
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hale geldiği; yeniden inşa ve yoğun kullanım evresinin 
de en yoğun sikkelerin ele geçtiği II. Constantius döne-
minde gerçekleştiği söylenebilir. 

6. yy. içlerinde Plakoma’da mureks işlikleri kurulmuştur. 
Mureks işleme süreci ile bağlantılı olan ağır koku ve 
pislik, sinek vs. gibi olumsuz koşullar sebebiyle bu işlik-
ler faaliyette iken yakın çevrelerinde sivil veya ticari bir 
faaliyet beklenmez. Mureks işliklerinin yapımında kulla-
nılan molozlar arasında ele geçen, kiliseye ait mimari 
parçalardan da anlaşıldığı kadarıyla bu işlikler, devşirme 
mimari parçaların kaynağı olması muhtemel, 5. yy.’a 
tarihlenen B kilisesi yıkıldıktan sonra yapılmıştır.

Liman Yapıları (B. Özdilek – H. O. Tıbıkoğlu)

2009 yılında başlanan limandaki yapıların kazıları 2010 
sezonunda yoğunlaştıtılarak sürdürülmüştür (Res. 4-8).

Dükkân ve Depolar: Dükkân ve depolar, granariumun 
kuzeydoğusunda yer alır. Batısında Anıt 1 ve Anıt 2, 
kuzeyinde ise liman caddesi bulunur. Ortalama 20.8x 
15.5 m.’lik bir alan kazılmış ve 4 dükkân, 3 depo ile 
bunların kuzey önündeki anıtsal giriş tamamen açığa 
çıkarılmıştır. 4 adet dükkân kuzeydoğu-güneybatı yöne-
limlidir. Cepheleri limana dönüktür. Dükkânlar eşit ölçü-
lere sahip değildir; doğuya doğru ölçüleri artar. Ortalama 
3.65x7.30 m. ölçülerindedirler. Kapı lentolarına dek 
korunmuş olan dükkânlar iki katlıdır. Kazılarda zemin 
seviyesinde çok sayıda sikke ele geçmiştir. Dükkân-
1’den ele geçen İ.S. 284-305 yıllarına tarihlenen 
Diocletianus ile İ.S. 3.yy.’ın başına ait Licinius sikkeleri 
dükkânların İ.S. 3. yy.’da inşa edildiğini gösterir. Sikke ve 
seramik buluntularına göre dükkânların en yoğun kulla-
nım evresi İ.S. 4. ve 5. yy., son kullanım evresi ise İ.S. 
6. yy.’dır. Dükkânlarda ele geçen en önemli buluntu 
grubunu kurşun ağırlık ve terazi parçaları oluşturur. 

because of the unbearable smell, wastes and flies etc., 
when murex workshops were active here. Based on 
reused architectural pieces from a church uncovered 
amidst rubble used for the construction of the murex 
workshops, these were probably build here after the 
demolition of church B of the 5th century, which was the 
source for the reused architectural materials.

Harbor Facilities (B. Özdilek – H. O. Tıbıkoğlu)

Excavations of harbor facilities initiated in 2009 acceler-
ated in 2010 (Figs. 4-8).

Shops and Storerooms: These buildings are located to 
the northeast of the granarium and are bordered with 
monuments 1 and 2 on their west and the harbor street 
to their north. An area of about 20.8x15.5 m. was exca-
vated exposing four shops, three depots and the monu-
mental entrance to their north. The four shops extended 
in the northeast-southwest direction and faced the har-
bor. They were not of equal sizes, as they got bigger 
toward to the east. Their average dimensions were 
3.65x7.30 m. Extant to the level of their door lintels, 
these shops were two-storied. Numerous coins were 
uncovered in the excavations of their floor levels. Shop 1 
contained a coin of Diocletian, dated to A.D. 284-305, 
and coins of Licinius from the beginning of the 4th cen-
tury. This indicates the shops were built possibly in the 
3rd century. Coin and ceramic finds indicated the intense 
period of usage for the shops would be in the 4th-5th 

centuries. They were abandoned in the 6th century. The 
most important findings from the shops are lead weights 
and scale fragments. One piece had alpha and omega 
letters on it. There were three rooms extending parallel to 
the shops on their south. The easternmost room was 
larger than the other two and had a vaulted cistern 

Res. 5   LY 1, restorasyon sonrası
Fig. 5   LY 1, after restoration

Res. 6   LY 2, dükkân ve işlikler 
Fig. 6   LY 2, shops and workshop
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Bunlardan birinin üzerinde omega ve alpha harfleri 
bulunmaktadır. Bu dükkânların hemen güney bitişiğin-
de, dükkânlara paralel uzanan 3 adet mekân bulunur. 
Bunlardan doğuda olanı diğerlerinden daha büyük tutul-doğuda olanı diğerlerinden daha büyük tutul- olanı diğerlerinden daha büyük tutul-
muş olup, alt yapısını tonozlu bir sarnıç oluşturur. 
Sarnıca su temininin iki yolla sağlandığı anlaşılmaktadır. 
Birinci yöntemde su, mekânın batısında yer alan koridor 
zeminindeki kanalla başlar ve mekân içinde ise künkler-
le devam eden su kanalıyla sarnıca ulaşır. İkinci yöntem 
ise oldukça ilginçtir. Dükkânın duvarları arasında tuğla 
kullanılarak oluşturulan kanal vasıtasıyla, çatıdaki su 
sarnıca akıtılmaktadır. Bu mekânın batı bitişiğinde biri 
tonozuna dek sağlam kalmış, diğeri ise kısmen yıkık 
durumda olan iki adet mekân ve bu mekânların önünde 
yarım tonozla örtülü bir koridor bulunur. Bu koridor 
kuzey-güney doğrultulu sokağa açılır. Batı yöndeki dük-
kânın köşesinde sokağa bakışımlı Mısır Tanrısı Sarapis’in 
büstü bulunur. Söz konusu 3 adet mekânın, dükkânlara 
ait depolar olduğu düşünülmüştür. Elde edilen buluntu-
lara göre depolar I. Iustinianus Dönemi’ne dek kullanıl-
mıştır. Dükkânların kuzey önünde 3.95 m. genişliğinde-
ki dar bir sokak bulunur. Düzenli bir şekilde dükkân 
cephelerinde ve anıtsal kapı ve ofis duvarlarından soka-
ğa taşırılan payandalar, sokağın geç dönemde tuğla 
tonozla örtüldüğünü gösterir. Sokağın kuzey bitişiğinde 
dükkânlara paralel uzanan yapının merkezinde 9 ayakla 
vurgulanan anıtsal bir giriş yer alır. 13.2x5.30 m.’lik bir 
alanı kapsayan anıtsal kapıda, ortalama 3 m.’lik iki geçiş 
bulunur. Bu kapılar sokak ile rıhtım caddesi arasındaki 
trafiği sağlarken, doğu ve batı yöndeki ofislere geçişe de 
olanak verirler. Ofislerden doğudaki 2.90x3.40 m., 

beneath it. It was seen that water was supplied to the 
cistern in two ways. In the first way, the water was con-
veyed via the channel in the floor of the corridor to the 
west of the room, then via the water pipes inside the 
room to reach the cistern. The second way is very inter-
esting. A channel, formed with bricks in the wall of the 
shop, conveyed water from the roof down into the cis-
tern. Adjoining this room on the west, were two rooms; 
one extant up to its vault and the other partially col-
lapsed. There was a corridor, covered by a half-vault, in 
front of these two rooms. The corridor opened to a north-
south alley. In the corner of the shop on the west, was a 
bust of the Egyptian deity Sarapis, facing the alley. These 
three rooms were thought to be storerooms of the shops. 
Finds show these depots stayed in use until the reign of 
Justinian I. Before the north façade of the shops was an 
alley of 3.95 m. in width. Buttresses projecting regularly 
into the street from the shops and offices suggested the 
alley was covered with a brick vault in a later period. In 
the center of the building, along the north side of the 
alley and adjoining the shops, was a monumental gate, 
accentuated with nine piers. Covering an area of 
13.20x5.30 m., this monumental gate had two passages 
averaging 3 m. each. Doorways provided passage 
between the alley and Quay Street and gave access to 
the offices on the west and east. The office on the east 
measures 2.90x3.40 m. while the western one measures 
2.60x3.60 m. Their floors are paved with limestone 
plaques. These offices possibly had a function reminis-
cent of those at the granarium. In the late periods, 
the doorways in the gate were blocked with walls. 

Res. 7
LY 2, doğu dükkân
Fig. 7
LY 2, east shop

Res. 8
LY, Dükkân ve 

anıtlar arasındaki 
basamaklı sokak

Fig. 8
LY, Stepped alley 

between the shop 
and monuments 
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batıdaki ise 2.60x3.60 m. ölçülerindedir. Zemini kireçta- ise 2.60x3.60 m. ölçülerindedir. Zemini kireçta-
şı plakalarla kaplıdır. Ofisler granariumdakilere benzer 
bir işleve sahip olmalıdırlar. Geç dönemde kapı ve ayak-
lar arasındaki geçişler duvarla kapatılmıştır. Batı ofiste 
ele geçen kiliseye ait mimari parçalar ile İ.S. 6. yy.’a ait 
buluntular, dükkânlar, depo ve anıtsal girişin İ.S. 529 
depreminde yıkılmış olabileceğini düşündürmektedir. 
Bu yıkımın ardından kısa süreli de olsa yapıların kulla-
nılmış olduğu, devşirme malzemelerden anlaşılmaktadır. 

Onurlandırma Anıtları (Res. 9) (Ç. Yağar – H. Dere)

Anıt I: Dükkânların batı bitişiğindeki dar sokaktan son-
raki alanda yer alan iki adet anıt, kuzeye/limana bakar. 
Doğudaki I no.’lu anıta ait podyumun kuzey yarısı temel 
seviyesine dek sökülmüştür. Anıta ait bloklar, geç dönem-
de kuzeyde yer alan yapıda örgü malzemesi olarak kul-
lanılmıştır. Anıta ait bir adet yazıtlı blok ise doğusundaki 
dükkân içinde bulunmuştur. 3.60x3.50 m. ölçülerindeki 
anıt, 3 basamaklı bir podyum üzerine oturur. Toplam 9 
blok sırası ile yüksekliği 5.30 m.’yi bulur. En üstte heykel 
altlıkları ile son bulan anıtın gövdesi üzerine sonradan 
kazınan yazıtlar, anıtın İ.S. 4. yy.’da halen ayakta olduğu-
nu gösterir. Anıtın podyum blokları üzerine, batıda yer 
alan II no.’lu anıtın podyum blokları oturtulmuştur. Bu 
durum anıtın Tiberius döneminde veya daha önce yapıl-
mış olduğunun açık bir kanıtıdır. Ancak, anıtın ne amaç-
la dikildiği veya hangi imparatoru onurlandırdığına dair 
bir veri bulunmamaktadır. 

Anıt II: 3 basamaklı bir podyum üzerinde yükselen anıt, 
3.85 m. yüksekliğindedir. Son blok dizisini heykel altlık-
ları oluşturur. 13 adet yazıtlı heykel altlığında, Myralıların 
demosu, Augustus, Tiberius, Germanicus, Agrippina, 
Agrippa, Drusus, Iulia Augusta ve Gaius Caesar onurlan-
dırılmaktadır. Kazılarda ele geçen 11 adet heykel altlı-
ğından bazıları daha önceki araştırmacılar tarafından tek 
tek değerlendirilerek Germanicus ve karısı Agrippina’nın 
Myra ve Andriake’ye ziyaretlerinin ardından heykelleri 
dikilerek onurlandırıldıkları şeklinde yorumlanmıştır. 
Ancak, kazılar sonucunda söz konusu altlıkların bağım-
sız fragmanlar olmadığı, tek bir anıta ait oldukları anla-
şılmıştır. Yazıtlardan anlaşıldığı kadarıyla anıt Tiberius 
döneminde dikilmiştir. Doğudaki anıtta olduğu gibi, bu 
anıtta da heykel altlıkları dışında, gövde üzerine sonra-
dan yazılar kazınmıştır. Anıtın önünde gerçekleştirdiği-
miz sondaj, anakayanın düzleştirilmesiyle oluşturulmuş 
bir meydanın varlığını göstermiştir. Doğu yöndeki 
dükkânlar arasındaki sokak, bu meydana çıkmaktadır. 
Tiberius döneminde inşa edilen bronz heykellerle dona-
tılmış bu onurlandırma anıtının, liman kenarındaki rıh-
tım caddesinin güneyinde inşa edilmiş olması, dönemin 
en yoğun trafiğinin bu alanda yaşandığının göstergesidir.

Architectural pieces from the church and 6th-century 
finds uncovered in the west office suggest the shops, 
storerooms and the monumental gate may have col-
lapsed during the earthquake of A.D. 529. It is inferred 
from reused materials that the buildings were repaired, 
although for only a short period.

Honorary Monuments (Fig. 9) (Ç. Yağar – H. Dere)

Monument I: There were two monuments in the area, 
located past the alley adjoining the shops on the west, 
facing the harbor/north. The north half of the podium of 
monument I on its east side, was disassembled down to 
its foundation. Its blocks were used for walls of a build-
ing to the north, during a later period. An inscribed block 
from the monument was found in the shop to the east. 
Measuring 3.60x3.50 m. the monument rests on a three-
stepped podium. Its height reaches 5.30 m., with nine 
rows of blocks. The structure terminates with statue 
bases on top and inscriptions engraved on the body of 
the monument, later revealing the monument was still 
standing in the 4th century. The podium blocks of monu-
ment II, to the west, rest on the podium blocks of monu-
ment I. This is clear evidence that this monument was 
built in the reign of Tiberius, or even earlier. However, 
the reason for the monument’s construction and which 
emperor it honored is not known.

Monument II: Resting on a three-stepped podium, the 
monument has a height of 3.85 m. The last row of blocks 
comprised the statue bases. The 13 inscribed statue 
bases honored the demos of Myreans, Augustus, Tiberius, 
Germanicus, Agrippina, Agrippa, Drusus, Julia Augusta 
and Gaius Caesar. Some of these statue bases had been 
evaluated previously by other researchers who were of 
the opinion that Germanicus with his wife, Agrippina, 
were honored with statues following their visits to Myra 
and Andriake. However, excavations showed the bases 
were not independent, but belonged to a single monu-
ment. It is inferred from inscriptions that the monument 
was built during the reign of Tiberius. Inscriptions were 
engraved on the body of this monument at a later date, 
similar to the first monument. A trench dug in front of the 
monument showed a piazza arrangement made by lev-
eling the bedrock. The alley between the shops on the 
east, opens into this piazza. This honorary monument, 
built in the reign of Tiberius and decorated with bronze 
statues, was located on the south side of Quay Street, 
showing where pedestrian traffic clustered.

Church B (E. Akyürek – Ö. Çömezoğlu)

Located to the northeast of the Plakoma, this three-aisled 
basilical church measures 17.35x23.95 m. It is very 
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B Kilisesi (E. Akyürek – Ö. Çömezoğlu)

Plakoma’nın kuzeydoğusunda yer alan kilise, 17.35x 
23.95 m. ölçülerinde, üç nefli bazilikal planlıdır. Apsis 
ve ek yapılar dışında büyük oranda tahrip olmuştur. 
Kuzey ve doğusunda ek yapılar bulunan kilise, ilk olarak 
bitki örtüsünden arındırılmış, sonra naos ve çevresindeki 
yoğun moloz yığıntısı kaldırılmıştır. 

Epigrafik Araştırmalar  
(H. S. Öztürk – F. Öztürk – C. Schuler) 

Kazılar ve araştırmalar sırasında ele geçen yazıtlar 
envanterlendiği gibi, daha önceden yayımlanmış yazıt-
larda da düzeltme (corrigendum) ya da ekleme (adden-
dum) çalışmaları yapılmıştır. Myra ve çevresinden 2010 
sezonunda tespit edilen yazıt sayısı 20’dir. Bunlardan 5’i 
Myra şapelinde devşirme malzemesi olarak bulunmuş-
tur: 4’ü mezar yazıtı (Neike, Aurelia Euphrosyne, 
Auksimos); 1’i de onurlandırma yazıtı (Hellenistik Birlik) 
fragmanlarıdır. Myra’da bulunan diğer üç yazıttan biri 
geç Hellenistik Dönem’e tarihlenen bir mezar steli yazı-
tı, biri Arkhedemos adında birisi ile aile üyelerine ait 
mezar yazıtı ve diğeri de Eleuthera Trebenditike için 
yapılmış bir adak steline ait yazıttır. 

Andriake’de 26 yazıt incelenmiştir. Bunlar: limanda 
İmparator Iovianus’a ait bir onurlandırma yazıtı, 
İmparator Iulianus’a ait bir onurlandırma yazıtı (CIL III, 
no. 12128); iki Latince fragman, İmparator Tiberius’a ait 
bir onurlandırma yazıtı (IGR III, no. 721); Kuzey nekro-
polünde, Moskhion adında birisine ait Hellenistik bir 
mezar yazıtı, geç Hellenistik Dönem’e tarihlenen ve 
henüz kime ait olduğu okunamayan bir kişiye ait mezar 
yazıtı; liman yapılarında söveler üzerinde adı tespit edi-
lemeyen bir Roma imparatoru için yapılmış adak yazıt-
ları; limanda İmparator Tiberius’un oğlu Drusus’a ait bir 
onurlandırma yazıtı, Agrippina’ya ait bir onurlandırma 
yazıtı (IGR III, no. 719), geç döneme ait ve iki parçası 
önceden bilinen bir kararnamenin üçüncü parçası, 
Doğu Anıtı’na ait Latince yazıtlı bir mimari blok; Sabina 
için yapılmış bir ev sunağına ait yazıt; adak steline yazıt 
fragmanı; yazıt fragmanı; bir amphora kulpu üzerinde 
şahıs ya da atölye adı; bir seramik parçası üzerinde şahıs 
ya da atölye adının kısaltması; kurşun bir Bizans ağırlığı 
üzerinde, ağırlık değerlerine ilişkin harfler; limandaki 
dükkânlarda devşirme malzeme olarak kullanılmış, 
İmparator Hadrianus’a ait bir onurlandırma yazıtı frag-
manı ve limanda geç döneme ait ve 3 parçası önceden 
bilinen bir kararnamenin dördüncü parçası.

Sura araştırmalarında incelenen 7 yazıttan ikisi yeniden 
çalışılmış, 4’ü yeni tespit olarak değerlendirilmiştir. 
Bunlar mezar yazıtları fragmanlarıdır. Bunlar dışında 

badly damaged except for its apse and annexes. The 
main building was surrounded with annexes on the north 
and east. The vegetation was cleaned and the rubble on 
the naos and its environs was removed.

Epigraphic Surveys  
(H. S. Öztürk – F. Öztürk – C. Schuler)

In addition to inventorying inscriptions uncovered in the 
course of excavations, corrigendum and addendum 
were made on previously published ones. Twenty 
inscriptions in total were identified in and around Myra 
in the 2010 campaign. Five of these were found to have 
been used as spolia in the chapel. Four are funerary 
(Neike, Aurelia Euphrosyne, Auksimos); one is a honor-
ary (Hellenistic League) fragment. One of the inscrip-
tions from Myra is a tomb stele inscription from the  
late Hellenistic period; one is a funerary inscription 
for a certain Arkhedemos and his family, and the 
last one comes from a votive stele for Eleuthera  
Trebenditike.

A total of 26 inscriptions were studied at Andriake. There 
was an inscription honoring Emperor Jovian at the har-
bor, another honoring Emperor Julian (CIL III, no.12128), 
and two fragments in Latin. Also included is an hono-
rarium for Emperor Tiberius (IGR III, no.721), a Hellenistic 
funerary inscription for Moskhion from the north necrop-
olis, another funerary inscription from the late Hellenistic 
period for somebody not identified, and votive inscrip-
tions on the jambs of harbor facilities for a Roman 
emperor also not identified. There was an honorary 
inscription for Drusus, son of Tiberius, an honorary 
inscription for Agrippina (IGR III, no.719), a third frag-
ment from later period of a decree whose first two pieces 
are already known, an architectural fragment with a Latin 
inscription from the east monument and a fragment of an 
inscription from a votive stele. Found also, was a frag-
ment, the name of a person or workshop on the handle 
of an amphora, an abbreviation of a name of a person or 
workshop on a ceramic fragment, letters for weight val-
ues on a lead Byzantine weight, a fragment of an honor-
ary inscription for Emperor Hadrian, reused in the shops 
of the harbor, and the fourth fragment of a decree, 
whose first three pieces are known, from the harbor and 
a later period.

Seven inscriptions were studied at Sura: Two were re-
studied and four are new discoveries. All are fragments 
of funerary inscriptions. In addition, four new inscrip-
tions from Muskar and former inscriptions from Gürses 
were studied.
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Muskar’dan 4 yeni yazıt ve Gürses’ten de eski yazıtlar 
incelenmiştir.

Numismatik Çalışmaları (M. Şengül)

Andriake kazılarında bu yıl toplam 1105 adet sikke 
bulunmuştur. Sikkelerin 821 adedinin kataloğu yapılmış-
tır. Bu sikkelerden 56 adedi envanterlik olup Antalya 
Müzesi’ne teslim edilmiştir. Kataloğu yapılan diğer sik-
kelerden 264 adedi etütlük olarak ayrılmıştır. 501 adet 
sikke ise tanımlanamayacak durumdadır. Sikkelerden 2 
adedi altın (II. Constantinus [İ.S. 337-347] ve Anastasius 
[İ.S. 491-518], 1 adedi gümüş (Hadrianus [İ.S. 117-
138]), geri kalanları bronzdur. Kataloğu yapılan sikkeler-
den en erken tarihli olanlar Hellenistik Birlik dönemine 
aittir (9 adet). Okunabilenler içinde en geç tarihli sikke-
ler ise II. Konstans (İ.S. 641-668) dönemine aittir (9 adet). 
Plakoma kazılarında ortaya çıkan 4. ve 6. yy.’a ait sikke-
ler, yapının granarium yapısı ile paralel olarak en parlak 
dönemini yaşadığı 2. ve 3. yy.’dan sonra en yoğun kulla-
nımın bu dönemlerde yaşandığını gösterir.

Andriake ticaretin yoğun yaşandığı bir liman kentidir, 
buna paralel olarak da sikke sayısı ve çeşitliliği fazladır. 
Hellenistik Dönem’den İ.S. 7. yy.’ın sonuna kadar nere-
deyse her döneme ait sikkeler içinde en yoğun grup 4. 
yy.’a aittir.

Kazılarda ele geçen çok sayıdaki sikke bataklık halini 
alan çayın sularından dolayı yoğun korozyona nedeniyle 
tanımlanamayacak hale gelmişlerdir. Kesin olarak tanım-
lanabilen 20 adet sikke II. Constantius’a (İ.S. 337-361), 
11 adet I. Theodosius’a (İ.S. 379-395), 10 adet Arkadios’a 
(İ.S. 383-408), 10 adet Honorios’a (İ.S. 393-423), 15 
adet I. Iustinianos’a (İ.S. 527-565) ve 9 adet II. Konstans’a 
(İ.S. 641-668) aittir. 

Sualtı Araştırmaları (E. Aslan – A. Büyüközer)

Çalışmada 4 kişilik uzman ekip, 7 m.’lik bir araştırma 
teknesi, Side Scan Sonar dalış ekipmanı ve çeşitli sualtı 
görüntüleme cihazları kullanılarak toplam 30 saat dalış 
ve 25 saat sonar taraması yapmıştır. Çalışmanın ilk etabı 
Demre İlçesi’nin güney bölümünde, sahil bandında 
bulunan ve Taş Dibi mevkii olarak adlandırılan koydan 
başlanmış, batı yönünde Çayağzı mevkiine kadar olan 
bölge (Andriake Limanı girişi) kıyıdan başlanarak yak. 
300 m. genişliğinde bant şeklinde batıya doğru taranmış-
tır. Çalışmanın ikinci etabında ise Çayağzı mevkiinden 
Kekova Adası’na kadar olan ve Andriake Limanı’nın 
batısında kalan bölgede sualtı taraması gerçekleştirilmiş-
tir. Çalışma alanları öncelikle sonar yardımı ile tekneden 
taranmış ve belirlenen yerlere dalışlar yapılarak görülen 
buluntular fotoğraflanarak belgelenmiştir. 

Numismatic Studies (M. Şengül)

In total, 1105 coins were uncovered at the Andriake 
excavations during this campaign. 821 coins had been 
catalogued; 56 were worth inventorying and turned over 
to Antalya Museum. 264 coins from the catalogued 
coins were put aside for study purposes. 501 coins can-
not be identified. Two coins are gold (Constantinus II 
[A.D. 337-347] and Anastasius [A.D. 491-518]), one 
silver (Hadrian [A.D. 117-138]), and all the rest are 
bronze. The earliest examples of these catalogued coins 
date to the Hellenistic League (nine ea.). The latest coins 
among the legible ones date to the reign of Constans II 
(A.D. 641-668) (nine ea.). Coins from the 4th and 6th 
centuries uncovered at the Plakoma show the structure 
experienced its bright period in these centuries after its 
peak times in the 2nd-3rd centuries A.D. in parallel with 
the granarium.

Andriake was a port city with a dense trade. Therefore, 
the number of coins and their variety are remarkable. 
The time span of coins uncovered, range from the 
Hellenistic period to the end of the 7th century A.D. and 
the densest find-group comes from the 4th century A.D.

Many coins have corroded heavily because of swampy 
conditions and cannot be identified. Among those pre-
cisely identified are 20 coins of Constantius II (A.D. 337-
361), 11 ea. of Theodosius I (A.D. 379-395), 10 ea. of 
Arcadius (A.D. 383-408), 10 ea. of Honorius (A.D. 393-
423), 15 ea. of Justinian I (A.D. 527-565) and 9 ea. of 
Constans II (A.D. 641-668).

Underwater Surveys (E. Aslan – A. Büyüközer)

The surveys included 30 hours of diving and 25 hours of 
sonar scanning by a team of four using a seven-meter 
boat, with Side Scan Sonar, diving equipment and vari-
ous underwater imaging instruments. The first stage of 
surveys started at Taş Dibi mevkii on the coast to the 
south of Demre and reached to Çayağzı mevkii (the 
entrance to Andriake’s harbor) on the west, scanning a 
300-meter wide band and progressing westward. In the 
second stage, the area from Çayağzı mevkii to Kekova 
Island, i.e. the area to the west of Andriake’s harbor, was 
scanned for underwater heritage. Sites for exploration 
were first scanned from the boat using the sonar, then 
dives were done to explore and photograph items.

A group of amphorae was found in a cove to the south 
of a Hellenistic structure sitting on a ridge to the south of 
the granarium at Andriake. In the course of scanning 
Taşdibi mevkii, Sülüklü Plajı, a stone quarry was found, 
and to its west dives in this area showed there was an 
amphorae cluster in an area of 20 sq. m. It is possible to 
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Taşdibi mevkii, Sülüklü Plajı, taş ocağı ve batısında 
devam eden taramalarda Andriake Limanı içinde yer 
alan granarium yapısının güneyindeki sırtta yer alan 
Hellenistik yapının güneyindeki koyda bir amphora gru-
buna rastlanmıştır. Bu alanda yapılan dalışlarda ampho-
ra parçalarının 20 m2’lik bir alanda yoğunlaştığı görül-
müştür. Sualtında, kayalara sıkışmış olan çapa ve amp-
hora parçaları dışında geriye çok az sayıda buluntusu 
kalan bir batık olduğu söylenebilir. Bu alan dışında 
Andriake Limanı’nın doğusundaki alanda başka bir arke-
olojik veriye ulaşılamamıştır. 

Liman ağzından Kekova Adası’na kadar olan alanda 
yapılan çalışmalarda ise kıyı şeridinden başlanarak yak-
laşık 300 m. genişliğinde bir bant şeklinde batıya doğru 
taranmıştır. Kekova Adası’na yakın bir alanda anakara 
kıyılarında 2003 yılında battığı bilinen bir sac gemi 
sonar taramasında belirlenmiştir. 

Arkeojeofizik Çalışmaları  
(O. Tıbıkoğlu – Ç. A. Aygün – A. Yüklü) 

“Myra Aziz Nikolaos Kilisesi ve Çevresi Koruma Amaçlı 
İmar Planı” alanındaki olası yer altı kalıntıların tespitine 
yönelik yapılan arkeojeofizik çalışmaları Myra kazı ekibi 
ve jeofizik uzmanları tarafından yürütülmüştür. İki aşa-
malı bu proje sayesinde, ortalama 5 m. yükseklikte alüv-
yon örtüsüyle Anadolu Pompeiisi olan Myra’nın altına 
ilişkin ilk kez fikir edinilmeye başlanmış ve imar planına 
da bir altlık oluşturulabilmiştir. Bu altlık aynı zamanda 
Myra Kazıları’nın da bilimsel yolunu çizecek ve ilerdeki 
kapsamlı jeofizik çalışmalarının bir parçası olacaktır. I. 
Etap, Koruma Amaçlı İmar Planı’na veri üretmek ve yön-
lendirmek/biçimlendirmek amacıyla buralardaki kültür 
varlıklarının acilen araştırılması gerekmektedir. Yer altın-
da görünmeyen yapılara ilişkin detay planlar elde edebi-
lecek veriler üretmek yerine, daha çok toprak altında 
kalıntı olup olmadığının tespiti hedeflenmiştir. Bu neden-
le de aynı alanlarda sık profil almak yerine farklı alanlar-
da seyrek profiller alınmıştır. Yaklaşık 43 hektarlık Aziz 
Nikolaos Kilisesi Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı 
alanının, özellikle planla yapılaşması öngörülen alanla-
rın yer altı kalıntılarının öğrenilmesi bu yolla mümkün 
olabilmiştir. Zaten çoğunlukla yapılaşmış olan kent mer-
kezindeki bu alanda her yerin ölçülmesi de mümkün 
değildir. 

43 hektarlık alanın tümündeki kalıntısal yayılımı özetle-
me olasılığı olan, önceden kazı ekibi tarafından yeri 
belirlenmiş 100 civarında örnek profil alınmıştır. Bu 
profiller, yer seçimi önceden belirlenen alanlarda yapı-
lan ilk ölçümlerden alınan verilerin sonuçlarına bağlı 
olarak yeniden belirlenmiştir. Yani anomali sürekliliği 
veren alanlarda tarama yoğunlaştırılmıştır. 

say that this was the site of a wreck from which nothing 
remains except anchors stuck in rocks and amphora frag-
ments. No other areas to the east of Andriake harbor 
seem to contain archaeological evidence.

Scanning along a band of 300 m. width, west of 
Andriake up to Kekova Island found only the remains of 
a metal ship, known to have sunk in 2003 off the main-
land near Kekova Island.

Archaeo-geophysical Surveys  
(O. Tıbıkoğlu – Ç. A. Aygün – A. Yüklü)

Archaeo-geophysical surveys aiming at identifying poten-
tial remains buried within the frame of “Protective Urban 
Development Plan on and around St. Nicholas Church in 
Myra” were carried out by members of the Myra excava-
tion team and the geophysics experts. This project had 
two stages. For the first time, information regarding the 
“underground sites” of Myra, which is the Pompeii of 
Anatolia, and buried under an average of five-meter thick 
alluvium, started to be gathered and a base for urban 
planning could be prepared. This basis will also guide 
scientific excavations at Myra and become part of exten-
sive geophysical studies here. The first stage involves 
urgent exploration of the cultural heritage to produce 
data and guide the preparations for protective urban 
planning. The immediate target was just to identify the 
existence of any remains buried, instead of retrieving the 
more detailed plans for non-visible structures. Therefore, 
infrequent profiles were taken from different areas 
instead of taking frequent profiles in the same areas. 
Thus, we were able to see the underground remains in 
the 43 ha. that is covered by the protective urban plan-
ning on St. Nicholas Church and environs, particularly in 
areas where further buildings are foreseen. Moreover, it 
impossible to measure everywhere in the downtown 
area, which is quite heavily developed by modern 
Demre.

About 100 exemplary profiles were taken by the team at 
pre-determined spots which were thought to exemplify 
the distribution of remains across the 43 ha. These pro-
files were re-determined based on the results of data 
obtained from the first measurements. That is, scanning 
was intensified at areas where the anomalies were con-
tinuous.

It was understood that geophysical surveys have to be 
conducted all over Demre; the area with densest 
remains extend uninterrupted from the north of the 
church to the castrum and theater, with its center in the 
area between the theater and baths and the foot of the 
acropolis hill.
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Demre’nin (Myra) tümünde jeofizik araştırmaların yapıl-
masının bir zorunluluk olduğu; en yoğun kalıntı alanının 
kilisenin kuzeyinde tüm kastron alanından tiyatro yönü-
ne doğru kesintisiz yöneldiği; merkezi kentin tiyatro 
hamam arasında kalan ve akropol eteklerindeki alanda 
yoğunlaştığı anlaşılmıştır. 

Arkeolojik Olmayan Sondajlara İlişkin Anket 
Araştırması (H. Dere – S. Yıldırım) 

Myra arkeojeofizik projesi kapsamında yapılan arkeolo-
jik olmayan kazılara yönelik sözlü tarih anketinin amacı, 
Demre İlçesi’nde çeşitli şekillerde açılmış kuyulardan 
ele geçen arkeolojik kalıntıları tespit ederek “sondaj 
bulguları” envanteri oluşturmaktır. Yapılan çalışma sonu-
cunda, ele geçen eserlerin büyük kısmının kuyu kazıla-
rından veya antik kentten taşınma yoluyla elde edildiği 
görülmüştür. Açılan kuyular çoğunlukla 60-70 yıllıktır ve 
örme tekniğiyle yapılmıştır. Çalışmada yaklaşık 700 ev 
ve 100 kuyu gezilerek bilgi alınmaya çalışılmıştır. Her 
kuyu için standart bir anket sayfası doldurulmuş, GPS ile 
yerleri belirlenmiş, GIS üzerinde ayrı bir katman olarak 
haritaya işaretlenmiş ve bütün ayrıntılar kayıt altına alın-
mıştır. Bu çalışmalar arkeojeofizik çalışmalarıyla bağda-
şık yürütülmüş ve göremediğimiz kalıntılara ilişkin hazır 
“sondaj” sonuçları gibi değerlendirilerek, Antik Dönem 
Myra kentinin yayılım alanları hakkında önemli bilgilere 
ulaşılmıştır. 

Çevre Yüzey Araştırmaları 

2009 yılında başlatılan Myra çevresi yüzey araştırmaları 
bu yıl da devam ettirilmiştir. 2010 sezonunda özellikle 
Sura, Beymelek ve Taşdibi üzerinde durulmuş, Muskar, 
Kekova ve çevreleri gibi alanlarda da incelemeler sürdü-
rülmüştür.

2009’da ilk kez incelenen Sura yerleşimi 2010 yılında da 
tekrar detaylıca incelenmiştir. Vadideki Apollon 
Tapınağı’nın acilen kurtarılması gerektiği gözlemlenmiş-
se de bunun şimdiki olanaklarla mümkün olamayacağı-
na karar verilmiştir. Buna karşın Sura merkezindeki 
Apollon kült alanında 2010 yılında araştırmalar yoğun-
laştırılarak bu önemli alanın bilime ve turizme kazandı-
rılması programlanmıştır. 

Taşdibi (Stamirra) (T. M. P. Duggan – Ç. A. Aygün)

Mevcut arkeolojik, tarihsel, epigrafik ve topografik verile-
re göre, 6. yy. ortalarından itibaren (529-30 depremi) 
Andriake Limanı’nın etkin kullanımında düşüşe geçtiği 
ve limanın önemini kaybetmeye başladığı anlaşılmakta-
dır. Limanın 7. yy. ortalarından itibaren (655 Emeviler ile 
Doğu Roma arasındaki Direkler Savaşı) de kayda değer 

Public Questionnaire Regarding Non-Archaeological 
Soundings (H. Dere – S. Yıldırım)

This public questionnaire of verbal history within the 
frame of Myra archaeo-geophysical surveys project, 
aimed at preparing an inventory of “sounding finds” 
through identifying archaeological items recovered from 
modern wells dug for various purposes in Demre town-
ship. The work revealed that most of the items were 
either recovered from wells or removed from the ancient 
city. Most of the wells were dug about 60-70 years ago 
and were lined with masonry. In the course of this sur-
vey, 700 houses and 100 wells were visited hoping to 
obtain information. A standard questionnaire form was 
filled for each well and its coordinates were taken using 
GPS, marked on GIS and each detail was recorded. 
These surveys were considered as part of archaeo-geo-
physical surveys and evaluated as a ready “sounding 
trench” results for the remains under the ground and still 
not visible. Efforts culminated in gathering important 
information regarding the extension of ancient Myra.

Surveys in the Environs

Surveys in the environs of Myra, initiated in 2009, con-
tinued this year focusing on Sura, Beymelek and Taşdibi 
as well as exploring Muskar, Kekova and environs.

Sura settlement was first explored in 2009. This year it 
was surveyed in detail. Although it was seen that the 
ApollonTemple in the valley needed urgent protection, it 
was also seen it was impossible under present condi-
tions. On the other hand, the 2010 survey concentrated 
on the Apollon sanctuary in Sura’s center to present this 
site to academia and tourism.

Res. 9   Anıt 1 ve Anıt 2 
Fig. 9   Monuments I and II
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bir fonksiyon gösterdiğine dair de henüz buluntu ele 
geçmemiştir. Bu düşüşte en önemli unsur, 601-2 depre-
midir. 529-30 depreminin Myra ve Andriake’de yol açtığı 
büyük yıkımdan yalnızca 70 yıl sonra gelen ve Likya sahil 
şeridinin 1.5-2 m. çökmesine yol açan bu deprem lima-
nın yok oluşunun başlangıcı gibi görünmektedir. Ayrıca, 
Doğu Roma donanmasının 655 yılında komşu Finike 
Körfezi’nde, Direkler Savaşı–dhat al-Sawari’de İslam güç-
leri tarafından bozguna uğratılması da, Akdeniz’de Arap 
egemenliğinin başlangıcı olmuştur. Saewulf, 1102-3 
yılında Kudüs’e olan hac seferinin anlatımında bu lima-
nın Stamirra olarak adlandırıldığını belirtir. 

Taşdibi’nin, Andriake sonrasındaki Myra’nın limanı 
olduğuna dair diğer veriyi ise yarımadada karaya çıkış 
yerinin tam üzerindeki bir noktaya inşa edilmiş olan 
mânar sağlamaktadır. Dörtgen kaidesi, 6.70x6.70 m. 
boyutları ve 5 m. yüksekliği ile bugün büyük oranda in 
situ korunmuş durumdadır. 2010 yılında bu alanda 
Selçuklu dekoratif yapı malzemeleri bulunmuştur. Kum 
Burnu’ndaki mânar hem görsel anlamda bölgeyi İslamî 
olarak tanımlayan bir işaret olarak, hem de bir rota işa-
retleme kulesi olarak Myra’ya çıkış yeri – limanını belirtir 
şekilde iskele yerinin tam üzerinde inşa edilmiştir. 
Mânar, doğuya ve batıya giden gemilerce kilometrelerce 
uzaktan görülebilecek şekilde ve o dönemde seyrek de 
olsa yapılan gece yolculukları için bir deniz feneri fonk-
siyonu görmesi için, 1225’ten sonra, Sultan I. Alaed-Din 
Keykubat döneminde (1220-36) inşa edilmiş olmalıdır. 
Yaklaşık 55 m. yükseklikte oluşu ile bir gözlem noktası 
olarak da Myra’ya denizden gelebilecek sürpriz saldırı-
ları önlemekte de kullanıldığı düşünülebilir. 

Koruma - Restorasyon Çalışmaları (S. Küçük)

2010 yılı kazıları boyunca mimari ve küçük eserlerde 
koruma ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Alanda 
yapılan iki önemli çalışma tümcül restorasyon ve konser-
vasyona yöneliktir. Bunlar Myra Şapeli (Res. 1-2) ve 
Andriake liman yapılarıdır (Res. 4-5). Şapel, yapı ve 
duvar resimleriyle tamamen konserve edilmiş, Deesis 
freskosu özel saydam bir perdeyle engellenmiş, 6 m. 
yüksekliğinde inşa edilen çevre koruma duvarı ve çitler 
ile tüm yapıyı örten çatı tamamlanmıştır. Liman yapıları-
nın 9 ayak ve lentoları onarılıp yerlerine konmuştur. 
Liman agorası ve mureks işliklerinde konservasyon çalış-
maları (Res. 3) ve Anıt I ve II’ye ait blokların taş onarım-
ları, agora kapısının sağlamlaştırılması ve Aziz Nikolaos 
Kilisesi’nde düşen bazı kaplama blokların sağlamlaştırıl-
ması tamamlanmıştır. Küçük eserlerde ise müzelik olan-
lar temizlenip onarılmış, etütlük olanların da tamamı 
temizlenerek, bir kısmı onarılmış ve envanterlenmiştir.

Taşdibi (Stamirra) (T. M. P. Duggan – Ç. A. Aygün)

According to archaeological, historical, epigraphic and 
topographic evidence available, Andriake harbor 
declined in importance about mid-6th century (after the 
earthquake of 529-30). No evidence of importance has 
been found to date pointing to use of the harbor since 
the mid-7th century (Battle of the Masts between the 
Umayyads and East Roman Empire in A.D. 655). The 
most important issue in this decline was the earthquake 
of 601-2. Only 70 years after the great destruction of the 
529-30 quake, this particular quake caused the Lycian 
coastline to sink 1.5-2.0 m. and it seemed to accelerate 
the decline of the harbor. Moreover, the defeat of the 
East Roman navy at the Battle of the Masts (dhat al-
sawari) in 655 at neighboring Finike Bay, initiated the 
beginning of Arab hegemony in the Mediterranean. 
Saewulf mentions this harbor as “Stamirra” in the 
account of his pilgrimage to Jerusalem in 1102-3.

Further evidence for Taşdibi replacing Andriake as the 
harbor of Myra is the mânar built right above the first 
landing point of the peninsula. It has been quite well 
preserved in situ, with its square base of 6.70x6.70 m. 
and 5 m. height. In 2010, decorative materials from the 
Seljuk period were found here. Mânar at Kum Burnu is 
built right above the jetty site marking the harbor of Myra 
as a route marker tower, and as an Islamic sign marking 
the region visually. The Mânar must have been built by 
the Seljuk Sultan Ala al-Din Kay Qubad (r. 1220-37) after 
1225 at a point easily visible from miles away and as a 
lighthouse for seldom night journeys. Another issue may 
be that it served as a watchtower against any possible 
sea raids to Myra.

Conservation – Restoration Work (S. Küçük)

Conservation and repair work was done on architectural 
works and small finds. Two important works at site were 
for overall restoration and conservation of Myra Chapel 
(Figs. 1-2) and Andriake harbor facilities (Figs. 4-5). The 
chapel was entirely conserved as a building, together 
with its wall paintings. The deesis fresco was protected 
behind a clear screen with perimeter walls and fences 
reaching a height of 6 m. A roof covers the entire build-
ing. Nine piers and lintels of the harbor facilities were 
repaired and put back in place. Conservation work at 
harbor agora and murex work-areas (Fig. 3), the repair of 
blocks belonging to monuments I and II, the strengthen-
ing of the agora gate, and the strengthening of some 
veneer blocks fallen in the church of St. Nicholas were 
restored. Small finds worth inventorying were all cleaned 
and repaired while those worth study were cleaned with 
only some being repaired.
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Mersin, Silifke, Olba örenyerinde 2001-2009 yılları ara-
sında ekibimizce yapılan arkeolojik yüzey araştırmaları-
nın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile kazıya 
başlanmıştır. Böylece, dokuz yıl boyunca çeşitli yönle-
riyle tanıma, inceleme olanağı bulduğumuz Dağlık 
Kilikia’nın önemli yerleşim merkezlerinden biri olan 
Olba’daki araştırmalarımızın onuncu yılında çalışmaları-
mız yeni bir aşamaya gelmiştir.

Kentin önemli yapım etkinliklerine sahne olduğu Roma 
İmparatorluk Dönemi içinde inşa edilen tiyatro, bugün 
büyük ölçüde tahrip olmasına karşın, yapının mimarisi 
ile ilgili olarak sonuçlar elde etmeye elverişli durumu 
nedeniyle kazı çalışmalarının buradan başlatılmasın-
da etken olmuştur. Olba tiyatrosu, Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde kent merkezinde, Olba’nın gelişkin hidro-
lik sisteminin sonlandığı nymphaeumun yanında yer 
almaktadır. Daha önce Keil-Wilhelm tarafından 1931 
yılında yapılan yayında tanımlanan ve basit bir planı yer 
alan yapı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak amaç-
lanmaktadır.

Kazı öncesinde, skene binasının caveaya bakan kuzey 
yüzünde biri ortada, diğeri yanlarda olmak üzere toplam 
üç kapının bulunduğu anlaşılmaktaydı. 2009 yılında 
yapılan jeofizik araştırmalar da büyük bir bölümü toprak 
altında bulunan skene binasının bir ‘hacim’ olarak varlı-
ğını doğrulamıştı. Tiyatro skene binasının doğu kesimi-
ninde başlatılan kazılarda, skenenin doğu tarafı tümüyle 
açığa çıkartıldı. Yapımında büyük boy yerel kireçtaşı 
blokları kullanılan, harçsız, rektagonal örgülü binanın 
derinliği 5.30 m. olarak belirlenmiştir (Res. 1). Skenenin 
doğu kapısının lentosu tek bir büyük taş bloktan oluşur. 
Sövesi taş örgülüdür. Kazılarda taban seviyesine kadar 
inilmesiyle doğu kapısının yüksekliğinin 2.20 m.’ye ulaş-
tığı saptanmıştır (Res. 2).

Tiyatro ile ilgili elde edilen en önemli sonuç, skenenin 
caveaya bakan kuzey yüzünün mimari bir plastik düzen-
lemeye (scenae frons) sahip olduğunun anlaşılmasıdır. 
Roma İmparatorluk Dönemi tiyatroları için tipik sayılan 

Following archaeological surveys at Olba, near Silifke, 
Mersin, from 2001 through 2009 our team received per-
mission from the Ministry of Culture and Tourism to 
continue work in 2010. Thus, our work at Olba, an 
important settlement in Rough Cilicia, resumed in its 
tenth year, strengthening the work of previous explora-
tions through the last nine years. 

The Roman Imperial period theater, built during signifi-
cant city expansion, is in a seriously damaged condition 
but still can provide valuable information regarding its 
architecture. Therefore, excavations were started there. 
The theater of Olba is located next to the nymphaeum, 
the terminal point for the city’s advanced hydraulic sys-
tem. Both are situated in the Roman Imperial period of 
the city center. Formerly the theater was described in 
comment and a simple plan, published by Keil and 
Wilhelm in 1931, the 2010 campaign attempted to 
gather more detailed information regarding the structure.

Before excavations began, it was understood from extant 
remains (lintel blocks,) belonging to the north face of the 
stage building, looking to the cavea, that there were 
three doorways. Geophysical surveys, conducted in 
2009, confirmed the presence of the stage building as a 
“volume” buried, to a great extent, under earth. 
Excavations were started in the eastern part of the stage 
building which was entirely excavated. Built with large, 
local limestone blocks, no mortar and with rectagonal 
masonry, the building has a depth of 5.30 m. (Fig. 1). 
The lintel of the east door of the stage building comprises 
a single large block, with jambs also of stone. Excavations 
reached ground level and the height of the east doorway 
was found as 2.20 m. (Fig. 2).

The most significant information obtained from the 
theater is that the north façade of the stage building, as 
it faced the cavea, had architectural sculpture (scenae 
frons). Since this is typical for Roman Imperial period 
theaters, it would be safe to assume Olba’s theater also 
had such decoration. In addition, fragments of two fallen 

Olba (Mersin, Silifke) Kazısı 2010

Excavations at Olba (Silifke, Mersin) in 2010
Emel ERTEN
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bu uygulamanın bir örneğinin de Olba tiyatrosunda 
geçerli olması doğaldır. Kazılarda taban seviyesinde kırı-
larak devrilmiş iki ayrı sütuna ait parçaların bulunması, 
skenenin mimari düzenlemesinde sütunlara yer verildi-
ğini göstermektedir. Sütunlar, tek bir blok taştan oluşan 
gövdeye sahiptir (Res. 3). Ayrıca, sütun başlık parçası, 
kymation bezemeli üst yapı bloğu gibi elemanlar da 
belirlenebilmektedir. Olba tiyatrosu skenesinin mimari 
düzenlemesinin tamamen anlaşılması ve rekonstrüksyo-
nu önümüzdeki yıllarda tümünün açılmasıyla mümkün 
olabilecektir.

Tiyatro kazılarında yoğunlukla ele geçen küçük buluntu-
lar içinde en dikkati çeken grup çatı kiremitleridir. 
Tek tipteki bu çatı kiremitleri ile birlikte ele geçen çok 
sayıda demir çivi, skene binasının ahşap iskelet üzerinde 
kiremit örtüsüne sahip olduğunu göstermektedir. Bu 
kiremitlerin benzerleri Olba’ya yakın bir merkez olan 
Kilisetepe kazılarında da ele geçmiştir. Kiremitlerin 
Ankara Üniversitesi’nde yapılmakta olan kil analizleri-
nin sonuçları beklenmektedir.

Skene kazısında çok sayıda büyük küp ya da amphoraya 
ait olduğu anlaşılan kaba kap parçaları ve bronz sikkeler 
ele geçmiştir. Tarihleri Roma İmparatorluk Dönemi’nden 
Bizans’a dek uzanan bu sikkeler arasında bir grup 
halin de bulunan ve on beş Bizans sikkesi özellikle dik-
kat çekicidir.

Tiyatro kazısı cam buluntuların çoğunluğu kadeh ve 
kandil parçaları ile pencere camlarından oluşmakta ve 
genellikle geç Antik Çağ karakteri göstermektedir. Kan-
dillerde fitil tutturmak amacıyla kullanıldığı bilinen 
madeni aksam, belki bronz polykandelaya ait zincir gibi 
bronz buluntular da ele geçmiştir. Tiyatroda bulunan 
malzeme içinde bronz kilit ve menteşe parçaları da 
bulunmaktadır. 

columns were found, evidence the stage building must 
have had columns in its decorative architecture. The col-
umns had a single-piece shaft (Fig. 3). Furthermore, 
capital fragments, blocks with kymation from the upper 
structure were also discerned. The architectural arrange-
ment of the stage building can be fully revealed and 
reconstructed only when it is uncovered entirely.

Among small finds from the theater excavations, roof 
tiles stand out. As numerous nails were found together 
with these singular roof tiles, it became clear that the 
stage building must have had a timber and tile roof. 
Similar roof tiles also have been uncovered at the 
Kilisetepe excavations, a site near Olba. Clay analyses of 
the roof tiles continue at Ankara University.

Numerous coarse fragments, belonging to jars (or 
amphorae) and bronze coins, were uncovered in the 
stage building. The coins range from Roman Imperial 
period to Byzantine period. A group of 15 Byzantine 
coins were worthy of note.

Glass finds from the theater excavations comprised 
mainly goblet and lamp fragments, as well as window 
glass displaying characteristics of late antiquity in gener-
al. Bronze pieces, such as metal parts that held lamp 
wicks and a chain, possibly a bronze polycandela were 
also uncovered. In addition bronze locks and hinge frag-
ments were found.

Small finds and coins from the theater, show that it 
stayed in use through late antiquity and into the 
Byzantine period. 

An interesting area studied in Olba, as a result of the 
surveys, are the rock cult areas. Since such areas are not 
usually generous for archaeological data it was thought 

Res. 1   Tiyatro, skene yan duvarı, doğu kesim
Fig. 1   Theater, side wall of the stage building, east section 

Res. 2
Skene, doğu 
girişi
Fig. 2
Stage building, 
east entrance
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Tiyatro kazısının küçük buluntuları ve sikkeleri yapının 
Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki ilk yapımından sonra 
geç Antik Çağ ve Bizans Dönemi’ne değin varlığının ve 
kullanımının sürdüğünü ortaya koymaktadır.

Olba’da geçmiş yıllarda yaptığımız yüzey araştırmaları 
sırasında üzerinde çalışmaya değer bulduğumuz konu-
lardan biri de kaya kült alanlarıdır. Sundukları arkeolojik 
veriler bakımından hiç de diğer mimari yapılar kadar 
cömert olmayan kaya kült alanlarında yapılacak kazıla-
rın vereceği küçük buluntuların, buraların kullanım 
süreçlerinin aydınlatılması bakımından değerli bilgiler 
vereceğini düşündüğümüzden, iki ayrı kaya kült alanın-
da kazı ve temizlik çalışmaları yapılmıştır. 

Bunlardan ilki, ‘Şeytanderesi Vadisi kült yeridir (Res. 4). 
Burası, Olba akropolisinin güneyinde Akdeniz’e doğru 
derin bir yarık halinde uzanan Şeytanderesi Vadisi’nin 
batı yamacının Olba’ya yakın kesiminde; vadi tabanın-
dan yaklaşık 20 m. yüksekliktedir. Doğal kaya oyuğu 
işlenerek; bir kült yeri olarak biçimlendirilmiştir. Ayrıca, 
yüzeyde arkeolojik buluntuların da (seramik, cam, 
kemik) varlığı önceki yıllarda saptanmıştı. Burada kaya 
mekânı içinde anakaya biçimlendirilerek oluşturulan 
kült heykeli yer almaktadır. 

‘Şeytanderesi Vadisi kült yerinde, Sondaj I’de doğu-batı 
doğrultusunda uzanan ve 4x3 m. boyutlarındaki bir 
açma ile başlanmış ve kazılar tüm kaya oyuğu tabanına 
doğru genişletilmiştir. Kült yerindeki ikinci açma ‘Sondaj 
II’, kaya oyuğunun vadi tabanına bakan tarafında yer alır. 

that small finds from excavations at these places could 
shed more archeological evidence into their uses; thus, 
cleaning and excavation work were carried out at two 
rock cult areas.

First, is the Şeytanderesi Vadisi cult area (Fig. 4), located 
on the west slope of Şeytanderesi Vadisi. It extends, as in 
a natural fissure, toward the Mediterranean, and is situ-
ated to the south of the Olba acropolis, about 20 m. 
above the valley floor. This natural rock recess was 
carved and shaped into a cult area and archaeological 
finds (pottery, glass, bone) had been identified in previ-
ous excavations. The cult’s statue, carved into bedrock, 
stood here.

In Sounding I, in Şeytanderesi Vadisi cult area, a trench 
of 4x3 m., extending in the east-west direction was 
started and extended towards the entire floor of the rock 
recess. Sounding II was dug where the rock recess faces 
the valley floor.

Both soundings provided us with numerous animal 
bones as well as small finds, such as terracotta vessel 
fragments, bone pins, and glass beads. More important-
ly, an obsidian tool and a flint tool from prehistoric times 
were uncovered. Our valuable colleague Asst. Prof. Dr. 
C. M. Erek points to the Göllüdağ region, Niğde, as the 
obsidian’s source. These finds indicate that the very early 
settlement history at Olba and its environs provided a 
favorable geological structure for prehistoric settlements 
and their interaction with other regions.

Res. / Fig. 3   Scenae frons Res. 4   Şeytanderesi Vadisi kaya kült yeri, genel
Fig. 4   Şeytanderesi Vadisi rock cult area, general view



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

74

Her iki sondajda da çok sayıda hayvan kemiğinin yanı 
sıra, PT kap parçaları, kemik iğneler, cam boncuk gibi 
küçük buluntular ele geçmiş olmasıdır. Asıl önemlisi, bu 
alanda Prehistorik Dönem’e ait bir obsidiyen; bir de 
çakmaktaşı alet ele geçmiştir. Prehistorik buluntular 
konusunda bilgisinden yararlandığımız değerli ekip üye-
miz Yrd. Doç. Dr. C. M. Erek, obsidiyen malzemenin 
kaynağı olarak Niğde/Göllüdağ bölgesini göstermekte-
dir. Bu bulgularla, Prehistorik Dönem yerleşimi için 
elverişli jeolojik yapıya sahip Olba ve çevresinin yerle-
şim tarihinin çok erken evrelerde başladığı ve yerleşimin 
farklı bölgelerle olan ilişkileri kanıtlanmış olmaktadır.

Şeytanderesi Vadisi kült Yerinin geç Hellenistik – erken 
Roma Dönemi içinde kullanımda olduğunu gösteren 
bulgulardan biri de PT unguentarium örnekleridir. Biri 
bütün olarak ele geçen iğ biçimli unguentariumlara 
ait çok sayıda kaide, boyun, gövde, ağız parçası sap-
tanmıştır.

Şeytanderesi Vadisi Kült Yeri’nde, Sondaj II’nin güney 
kesiminde yapılan kazılarda ele geçen bronz bir Roma 
sikkesi, önemli bir buluntu niteliği taşımaktadır. Silifke 
Müzesi envanterine geçen bu eser, İmparator Gallienus 
dönemine ait bir Seleukeia sikkesidir. Böylece, Prehistorik 
buluntulardan sonra, Şeytanderesi Vadisi Kült Yeri’nin 
geç Hellenistik Dönem’den, geç Antik Dönem arasında-
ki uzun zaman dilimine ait arkeolojik veriler sağladığı 
görülmektedir.

Kazısı yapılan bir diğer kaya kült yeri ise, akropolisin 
güney yamacında yer almaktadır (Res. 5). Güney Vadisi 
ile Doğu Vadisi’nin birleştiği Şeytanderesi Vadisi’ne 
hakim noktadaki kült yeri, Doğu Vadisi’nin sonunda yer 
alan nekropol alanının da bitişiğindedir. Önceki yıllarda 
yapılan araştırmalarımızda buradaki kaya yamacına 
oyulmuş nişler ve kaya çanakları ile yine anakayaya 
oyulmuş bir kapı (giriş) belirlenerek, buranın bir kült yeri 
olabileceği, vadiye egemen konumu da dikkate alınarak 
düşünülmekteydi. Kült yerindeki kazılar sonucunda, 
anakayaya oyulmuş güney yöndeki bir kapının, genişliği 
5.20 m., derinliği 3.60 m. olan bir kaya mekânına açıl-
dığı belirlenmiştir. Söz konusu mekânın zemininin ana-
kayanın düzleştirilmesi ile bir taban oluşturulduğu, çok 
sayıda kaya çanağının yer aldığı ve drenajının kayaya 
oyulan oluklarla sağlandığı anlaşılmaktadır. Kült yerinin 
ana mekânı ise, 5.20 m. kuzey-güney doğrultusunda 
genişliğe, 3.30 m. doğu-batı doğrultusunda derinliğe 
sahiptir. Bu alan, kaya yamacında uzunlamasına dikdört-
gen bir nişin önünde yer almaktadır. Nişe dik olarak 
aşağı kottan çıkışı sağlayan kayaya oyulmuş dört basa-
mak belirlenmiştir (Res. 6).

‘Güney Yamacı Kült Yeri’, vadiye egemen konumu, nişle-
ri, kaya çanakları; büyük nişi ve ona uzanan basamakları 

The Şeytanderesi Vadisi Cult area is better understood 
from examples of terracotta unguentaria used through-
out the late Hellenistic and early Roman Imperial peri-
ods. Numerous bases, necks, bodies and rim fragments 
for spindle-shaped unguentaria, one of which was intact, 
were uncovered.

A bronze Roman coin from excavations in the south of 
Sounding II at Şeytanderesi Vadisi Cult area is also impor-
tant, because it is a coin of Seleuceia, in the reign of 
Emperor Gallienus. In addition to prehistoric finds, 
Şeytanderesi Vadisi Cult area provided archaeological 
evidence for a significantly long time span, beginning in 
prehistoric times, through the late Hellenistic period and 
even into late Antiquity.

The other rock cult area excavated is located on the 
south slope of the acropolis (Fig. 5.) This cult area 
adjoins the necropolis at the end of the Doğu Vadisi and 
dominates over Şeytanderesi Vadisi where the south and 

Res. 5   Güney Vadisi kült yeri
Fig. 5   South Valley cult area

Res. 6   Güney Vadisi kült yeri, niş ve basamaklar
Fig. 6   South Valley cult area, niche and steps
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ile Olba’nın önde gelen tapım yerlerinden olmalıdır. 
Buranın kullanım tarihi konusunda ancak küçük bulun-
tulara dayanarak bilgi edinmek olasıdır. Ele geçen sera-
mik buluntular arasında pithos parçaları, ince yatay yivli 
amphora ya da küp parçaları, parmak damgalı kulp 
parçaları, kandil, kâse ve tabak parçaları bulunmakta ve 
genel olarak Roma İmparatorluk Dönemi ile geç Antik 
Dönemi içeren bir zaman dilimine işaret etmektedir. 
Aynı kronolojiyi kült yeri kazılarında bulunan cam 
buluntular için de önermek olasıdır. Bu noktada asıl 
ilginç olan, Şeytanderesi Vadisi kült yeri kazısında oldu-
ğu gibi burada da Prehistorik bir taş aletin de ele geçme-
sidir. İki kült yeri arasındaki bu benzerlik, Olba’da 
Prehistorik dönemlerde insan barınması için elverişli 
kaya oyuklarının ve mağaraların; çok sonraki tarihlerde 
etkileyici konumları ile tapım yerleri olarak kullanıldık-
larını düşündürmektedir.

Çalışmalarımız sırasında saptanan diğer bir bulgu da 
aquaeduktun altındaki yıkıntı taş blokları arasında 
gö rünen eski Yunanca yazıttır (Res. 7). Prof. Dr. M. H. 
Sayar’ın verdiği bilgiye göre, bu bir onur yazıtı niteliği 
taşımaktadır. Okunabilen satırlarından anlaşılabildiği 
kadarıyla, kente cömertçe bağışta bulunan, eli açık ve 
insan sevgisiyle dolu bir kişi (Akuton ?) hayırseverliği 
nedeniyle onurlandırılmaktadır. Bu şahsın yaptığı bağı-
şın ne olduğuna yazıtta değinilmemektedir. Ancak, yazı-
tın tarihinin İ.S. 2. yy. ortaları olduğu düşünülürse, o 
sırada yoğunlaşan imar faaliyetine sağlanan bir katkı 
olması mümkün görünmektedir. Aquaedukt duvarları 
içindeki yazıtta da yine yapım için mirasından faydalanı-
lan Herakleides adlı kişiden söz edildiği de anımsanırsa, 
Roma İmparatorluk Dönemi’nde bu tür kişisel katkıların 
Olba’daki geçerliliği anlaşılabilmektedir.

east valleys join. Based on niches cut in the rock façade, 
with rock basins and a doorway (niche) cut into bedrock 
was thought to be a cult area, considering its prominent 
position in the valley. Excavations showed a doorway, cut 
into the bedrock on the south, opened into a chamber of 
5.20x3.60 m. This chamber’s floor was carved into bed-
rock and contained many rock basins that drained into 
rock channels. The chamber is 5.20 m. wide in the north-
south direction and 3.30 m. deep in the east-west direc-
tion. It is located before an oblong niche on the rock 
façade. Four rock-cut steps were identified that provided 
access to the niche from a lower level (Fig. 6).

With its location dominating the valley, its niches, rock 
basins, and the large niche with steps, the South Slope 
Cult area must have been a leading worship area of 
Olba. Only small finds recovered, however, can give us 
information regarding its period of use. Pottery fragments 
included pithos fragments, amphora or jar fragments 
with fine horizontal grooves handle fragments with finger 
stamps, and fragments of lamps, bowls and plates, all 
indicating use in the Roman Imperial and Late Antiquity 
periods. Similar chronology can be assigned for glass 
finds from the cult area. Very curiously, as at Şeytanderesi 
Vadisi Cult Area, a prehistoric stone tool was uncovered 
here as well. This parallelism between the two cult areas 
suggests that rock shelters and caves of Olba were suit-
able for prehistoric people to settle and became cult 
areas in much later periods thanks to their impressive 
locations.

Another find of importance is an inscription in ancient 
Greek, found in a heap of stones under the aqueduct 
(Fig. 7). Prof. Dr. M. H. Sayar translated it as an honorary 
inscription. A translation of its legible lines tells that a 
generous and philanthropic man (Akuton?) who donat-
ed generously to the city, is honored for his benevolence. 
The inscription does not relate the context of his benevo-
lence, however. But since the inscription dates to the 
mid-2nd century A.D., a period of rapid construction and 
expansion in the area, it can reasonably be assumed his 
contribution was likely to have been in building activi-
ties. Another inscription, telling of Herakleides, whose 
contributions were used for construction of the aque-
duct, is placed in the aqueduct wall. Such personal 
contributions were valuable in Olba during the Roman 
Imperial period.

Res. 7    
Aquaedukt,  
yazıt
Fig. 7    
Aqueduct, 
inscription
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Olympos antik kenti 2010 yılı sezonu kentin birkaç 
yerinde eş zamanlı olarak yürütülen kazı, sondaj, belge-
leme ve koruma çalışmalarından oluşmaktadır*. 

S5-IX (Giriş Kompleksi) Avlu Kapısı Sondajı 

Olympos antik kenti S5-IX sektör adresinde bulunan 
(Çiz. 1), Giriş Kompleksi adını verdiğimiz ve bir önceki 
yılın buluntularına dayanarak, İ.S. 5-6. yy.’dan, en geç 7. 
yy. başlarına kadar kullanıldığını düşündüğümüz, yapıda 
bu yıl gerçekleştirdiğimiz çalışma avlu zemini tespit 
etmek amacını taşımaktadır. Restitüsyon önerisi için, 
yapının akarsu istinat duvarlarına kadar uzanan avlusu-
nun zemin seviyesini tespit etmek gerekliydi.

Güney cephede avluya giriş-çıkışı sağlayan tek bir kapı 
açıklığı bulunmaktadır. 2x2 m. boyutlarındaki sondajın 
eşik seviyesi belli olmayan bu açıklığa bitişik olarak açıl-
ması açıklığın alt seviyesini de (eşik) belirlemek amacını 
taşımaktadır. Bu sayede avlu zemininin tespit edilmesi-
nin daha kolay olacağı öngörülmüştür. Çalışmanın baş-
langıcında avlu kapısının eşiğine ulaşılmıştır. Bu seviye, 
bir önceki yıl tespit ettiğimiz Mekân 8 ve Mekân 12 
arasındaki kemerli açıklığın eşik seviyesinden 55 cm. 
yukarıdadır. Bu durum avlu zemin seviyesinin yapının 

* 2010 yılı Olympos örenyeri çalışmaları Anadolu Üniversi-
tesi’nden Yrd. Doç. Dr. E. Uçkan, Dokuz Eylül Üniversi-
tesi’nden Öğr. Grv. Y. Mergen, Pamukkale Üniversitesinden 
Arş. Gör. M. Öztaşkın, Öğr. Grv. G. Öztaşkın, Anadolu Üni-
versitesi Doktora öğrencisi S. Evcim, İstanbul Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü, Doktora öğrencisi Ö. E. Öncü, Harita 
Mühendisi Ahmet Topograf, Tekniker M. C. Evcim, Sanat 
Tarihi lisans öğrencileri S. Kılıç, M. C. Uzun, S. Sertel, G. 
Karakaş, D. Duyul, M. Topal, S. Solhan, Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi F. Türkmen, Ç. Bulu, 
Bakanlık Temsilcisi Sanat Tarihçi İ. Kavlak’ın katılımıyla 26 
Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma iznini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, maddi destek sağla-
yan, Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Enstitüsü (AKMED)’e teşekkür ederiz.

The 2010 campaign at Olympos covered excavations, 
soundings, documentation and conservation work car-
ried out at several points simultaneously*.

Sounding at the Courtyard Gate S5-IX (Entrance 
Complex)

Excavations began at the Entrance Complex in sector 
S5-IX (Dwg. 1). This was thought to have been in use 
from the 5th through the 6th centuries and into the early 
7th century, according to small finds of the previous year. 
The purpose of this excavation, then, was to determine 
the courtyard floor level. For a restitution proposal, we 
had to clarify the floor level of the courtyard that extend-
ed to a retaining wall by the river.

On the south façade a single doorway gave access to the 
courtyard. A sounding of 2x2 m. was positioned adjoin-
ing the doorway, allowing the threshold level to be clari-
fied, as well. Also, it was thought the courtyard’s floor 
level might be reached easier. Subsequent excavations 
revealed the threshold level was 55 cm. above the 
threshold level of the arched doorway between Rooms 8 
and 12, as identified in the previous year. This showed 

* 2010 campaign at Olympos lasted from July 26th to August 
20th. Team members were Asst. Prof. Dr. E. Uçkan of Anado-
lu University, lecturer Y. Mergen of Dokuz Eylül University, 
research asst. M. Öztaşkın and lecturer G. Öztaşkın of 
Pamukkale University, doctoral candidate S. Evcim of 
Anadolu University, doctoral candidate �. E. �ncü of Istan- University, doctoral candidate �. E. �ncü of Istan-
bul University’s Dept. of Archaeology, cartography engineer 
Ahmet Topograf, technician M. C. Evcim, students of art his-
tory S. Kılıç, M. C. Uzun, S. Sertel, G. Karakaş, D. Duyul, 
M. Topal, S. Solhan, Dokuz Eylül University Faculty of Fine 
Arts students F. Türkmen and Ç. Bulu, and the state repre-
sentative was Art Historian İ. Kavlak. We would like to 
express our gratitude to the Ministry of Culture and Tourism, 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums for 
issuing the permission and Suna & İnan Kıraç Research Insti-
tute on Mediterranean Civilizations (AKMED) for their finan-
cial support.

Olympos Kazısı 2010

Excavations at Olympos in 2010
B. Yelda OLCAY UÇKAN
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zemin seviyesinden yüksek tutulduğunu göstermiş ve 
beklenen sonuç alınarak sondaj tamamlanmıştır (Res. 1).

S7/VII (A Alanı)

Olympos antik kenti 2010 yılı kazı sezonunda A Alanı 
olarak tanımlanan yapı kompleksinde çalışılmıştır (Çiz. 
2). Birbirleriyle bağlantılı birimlerden oluşan ve bir çevre 
duvarıyla dışa kapalı olan yapı kompleksi 95x64 m. 
ölçüleriyle kentin dikkat çeken yapılarındandır. Alan 
içerisindeki en önemli yapı anıtsal boyutlarıyla dikkat 
çeken A Kilisesi’dir. Üç nefli, nartheksli, transeptli bazili-
kal plana sahiptir. Kilisenin güneyinde trikonkhos planlı 
küçük bir ek yapı ve dikdörtgen planlı ek mekân bulu-
nur. Kilisenin kuzeyinde ise vaftizhane yer almaktadır. 
Kilisenin batısında birbirleriyle bağlantılı “Yedi Nişli 
Yapı” ve “Çok Nişli Yapı” olarak adlandırılan büyük 
boyutlu iki yapı daha bulunmaktadır. Ayrıca yapı toplu-
luğu içerisinde, büyük boyutlu bu yapıların dışında, 
iki ve üç katlı düzenlenmiş çok sayıda mekân bulun-
maktadır.

2010 yılı çalışmaları transeptli bazilikanın güneyindeki 
dikdörtgen planlı ek mekân içerisinde temizlik çalışma-
sıyla başlamıştır. Ek mekân kent planında S7/VII ile gös-
terilen sektör içerisinde yer almaktadır (Çiz. 1). Mekânın 
kuzeydoğusunda 4x3 m.’lik bir sondaj alanı belirlenerek 
kazı çalışmaları yapılmıştır. Çalışma neticesinde +414 
kot seviyesinde kireçtaşı plakalar ile oluşturulmuş zemin 
ortaya çıkarılmıştır. Zemin, mekânın ortasına doğru çök-
müş ve yıkıntı sonucunda kısmen tahrip olmuş durum-
dadır. Zemin döşemesinin alt kotunda kullanılan bloka-
jın niteliklerinin anlaşılması için, döşemenin tahrip 

that the courtyard’s floor level was higher than the build-
ing and the sounding target was attained and was com-
pleted (Fig. 1).

S7/VII (Area A)

In 2010 campaign, work was centered inside a building 
complex named Area A (Dwg. 2). The building complex 
comprised interconnected rooms and was surrounded 
by an encircling wall. Its dimensions reached 95x64 m. 
making it stand out among others in its size. The most 
important building within this area was monumental 
“Church A,” a three-aisled basilica with narthex and 
transept. To its south, is a small building with a triconch 
layout and a rectangular annex. To the north of the 
church is the baptistery, and to the west are two more 
large buildings named the Seven-Niched Building and 
the Multi-Niched Building. In addition to these large 
buildings, there are many more two and three-story 
rooms.

2010 work at the complex started with cleaning the rec-
tangular annex to the south of the basilica. This annex is 
located within sector S7/VII of the city plan (Dwg. 1). An 
area of 4x3 m. was chosen in the northeast of the annex 
and excavations began. At +414 level, a flooring of lime-
stone tiles was uncovered. The floor had dented towards 
the middle and was partially damaged by debris. A small 
area of 50x50 cm. was dug further to see the blockage 
beneath the flooring where it was damaged. At +361 
level the blockage was seen to be constructed with 
medium size creek stones, brick and roof tile fragments 
and mortar, the work was terminated. When the work 

Çiz. 1   Kent planı
Dwg. 1   City plan

Res. 1   Avlu kapısı eşik taşı
Fig. 1   Threshold block of the courtyard doorway
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olduğu alanda 50x50 cm. ölçülerinde küçük bir alanda 
derinleşilmiştir. +361 kot seviyesinde sonlandırılan bu 
çalışma ile blokajın orta büyüklükte dere taşları, kiremit-
tuğla kırıkları ve harç ile yapıldığı anlaşılmıştır. 
Sondajdaki çalışmalar, açığa çıkarılan zeminin jeotekstil 
ile örtülmesiyle sonlandırılmıştır. Çalışmalar esnasında 
korozyona uğramış bir adet sikke, seramik ve cam par-
çalar bulunmuştur. 

A Alanı içerisinde yapılan kazı çalışmalarından bir diğe-
ri kent planında S7/VIII-VII sektörlerinde yer alan ve 
“Çok Nişli Yapı” olarak isimlendirilen mekânda gerçek-
leştirilmiştir. Mekânın giriş düzenlemesinin tespitine 
yönelik olarak güney yönde 4x1.50 m. ölçülerinde bir 
alanda sondaj çalışması yapılmış, doğuda sütun kaidele-
ri; kaideler arasında stylobat tespit edilmiştir. Sondaj 
içerisinde bronz alaşım bir çan, bir sikke, ayrıca seramik 
ve cam parçaları bulunmuştur. Buluntular arasındaki 
bronz alaşım çanın (çapı 2.2 cm, yük. 2.5 cm), dil kısmı 
korunamamış, alt kısmında ise yaklaşık 1 cm.’lik kırılma 
mevcuttur.    

S7/VIII-VII sektörü içerisinde “Çok Nişli Yapı”da gerçek-
leştirilen çalışmalara batı duvar önünde devam edilmiş-
tir. Duvar üzerinde görülen ve tuğla işçilikleri ile dikkat 
çeken üç nişin önünde 4x3 m.’lik bir sondaj alanı belir-
lenerek, kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kazı sonucunda 
+403 ve 406 kot seviyesinde, orta boyutlu dere taşları ve 
harç ile oluşturulmuş zemin döşemesi ile karşılaşılmıştır. 
Nişlerin alt kotlarında tespit edilen izler sayesinde duvar 
yüzeyinin beyaz renkli, kireç katkılı sıva ile kaplan-
dığı anlaşılmıştır. Çalışmalarda +410 kot seviyesinde, 

was finished, the main sounding was covered with geo-
textile. Small finds included a corroded coin, and some 
pottery and glass shards.

Another point of interest in Area A, was the excavation 
inside the Multi-Niched Building, located in sector S7/
VIII-VII. A sounding of 4x1.50 m. was dug on the south 
to clarify the entrance arrangement to the building. 
Column bases with stylobate between, were identified in 
the east. During the excavation, a bronze alloy bell, a 
coin and pottery and glass shards were found. The 
bronze bell is quite small (diameter 2.2 cm. H. 2.5 cm.). 
Its tongue had not survived and a part (ca. 1 cm.) was 
missing at the bottom.

Work continued along the west wall of the Multi-Niched 
Building in sector S7/VIII-VII. Excavations started in a 
trench of 4x3 m. before a wall containing three niches 
and brickwork. At +403 and +406 levels, the flooring, 
comprised of medium size creek stones and mortar, was 
exposed. Traces at the lower levels of the niches, showed 
the wall was once plastered with white lime plaster. At 
the bottom of the +410 level, a fragment of an unguen-
tarium, bearing a seal impression with letters alpha and 
delta, as well as pottery imitating the Phocaean and 
Cypriot pottery of the 5th and 6th centuries A.D. were 
uncovered (Fig. 2).

Following the soundings, cleaning work was carried out 
in certain areas in order to be able to revise the plan. The 
plan was revised with the walls seen in the area to the 
north of the Multi-Niched Building, west of the Baptistery 
and south of the Temple gate.

Çiz. 2   A Alanı yapı kompleksi  
planı ve 2010 yılı sondaj alanları

Dwg. 2   Plan of building complex in 
the Area A in ancient Olympos  

and the sounding areas in 2010

Res. 2   Çok nişli yapı batı sondajı 
mühürlü unguentarium
Fig. 2   Unguentarium with seal 
impression from the west trench in the 
Multi-Niched Building
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üzerinde Alfa ve Delta harflerinden oluşan bir mührü 
bulunan seramik unguentarium dip parçası ile İ.S. 5.-6. 
yy.’a tarihlenen Foça ve Kıbrıs taklidi seramikler ele geç-
miştir (Res. 2).

A Alanı içerisindeki sondajı sonrası planın revize edil-
mesi amacıyla belirlenen alanlarda temizlik yapılmıştır. 
Çok Nişli Yapı’nın kuzeyi, Vaftizhane’nin batısı ve 
Tapınak kapısının güneyi arasında kalan alanda görülen 
duvarlar ile plan revize edilmiştir.

S8/VI (Antimachos Mezar Anıtı) 

Olympos Kazısı 2010 sezonunda Sektör S8/VI’da yer 
alan Antimachos Lahdi çevresinde kazılar yürütülmüştür 
(Çiz. 3 Res. 3). Çalışmaların başlangıcında, Lykia tipi 
lahit altında yer alan hyposorion üst kenarına kadar top-
rak dolgu altında olmasına karşın doğudaki kapağın 
toprak üstünde görülen kısmından belirli bir miktar açık 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu açıklığın ilerleyen dönem-
lerde bir tahribata neden olmasını engellemek, mezarın 
çevresini açarak güvenlik altına almak amacıyla mezarın 
kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerinde başlatılan kazı 
çalışmaları temel seviyesi olan 4.20 m. kotunda tamam- temel seviyesi olan 4.20 m. kotunda tamam-
lanmıştır. 

Mezarın kuzeydoğu kısa yüzünde, hyposorionun giriş 
açıklığı önündeki iri moloz taşlı dolgu temizlenmiştir. 
Moloz dolgu, mezarın stylobat seviyelerine kadar göz-
lemlenmiş ve dolgu içinde az sayıda niteliksiz seramik 
bulunmuştur. Alanda izlenen durum, 1992 yılında 
Antalya Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütülen çalış-
malarda, mezarın bu yönden kazılarak hyposorionun 
açıldığı, çalışmalar sonrası hyposorion kapağının tekrar 

S8/VI (Tomb of Antimachos)

In the 2010 season, excavations were made around the 
tomb of Antimachos, located in sector S8/VI (Dwg. 3 
Fig. 3). At the beginning, the hyposorion beneath the 
Lycian type sarcophagus was buried under earth filling, 
but had an opening in the east side of its lid, above the 
ground. In order to prevent any future damage caused 
by this opening, it was decided to expose the tomb for 
its protection; excavations began at the +5.59 m. level in 
the northeast and northwest and were completed at 
+4.20 m., the level of the foundation.

On the northeast short side of the tomb, filling of large 
rubble in front of the hyposorion opening was removed. 
This rubble filling continued down to the stylobate level 
of the tomb and contained only few potsherds of low 
quality. Observations suggest the tomb’s hyposorion was 
accessed through excavations under the direction of the 
Antalya Museum Directorate in 1992. Following their 
work, the hyposorion lid was re-placed and the area re-
filled with rubble.

In the southwest of the work area, there were extensive 
fragments belonging to daily use wares dated to the 5th 
and 6th centuries A.D. In an area to the northeast, were 
extensive potsherds, and in a rubble filling in another 
place, were also some potsherds which dated to the 5th 
and 6th centuries A.D.

During excavations to the northwest of the tomb, a black 
layer between levels +4.35 and 4.25 m., was observed 
along the crepis bottom line. Later, as work progressed, 
it was seen this layer continued at the same level along 
a later period wall to the north of the tomb. Further 

Çiz. 3
Antimakhos Mezar Anıtı, 
kuzeydoğu cephe
Dwg. 3
Antimachos Tomb, 
northeast façade

Res. 3   Antimakhos Mezar Anıtı, kuzeyden görünüm
Fig. 3   Antimachos Tomb, view from the north
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kapatıldığı ve günümüze kadar geçen süreçte bu alanın 
mezar çevresinde yoğun miktarda görülen molozla dol-
duğu yönündedir.

Çalışmaların yürütüldüğü bölümün güneybatısında İ.S. 
5.-6. yy.’lara tarihlenen yoğun miktarda günlük kullanım 
kaplarına ait parçalarla karşılaşılmıştır. Bu alanın kuzey-
doğusunda kalan bölümde moloz dolgu içerisinde yer 
yer seramik buluntular ele geçmiştir. Bu parçalar da İ.S. 
5.-6. yy.’lara tarihlenmektedir. 

Mezarın kuzeybatısında yürüttüğümüz kazı sırasında 
mezarın krepis alt kenarı boyunca uzanan siyah bir taba-
ka izlenmiştir. İlerleyen aşamalarda bu tabakanın, meza-
rın kuzeyindeki geç dönem duvarında, aynı kot seviye-
sinde devam ettiği görülmüştür. Geç dönem duvarının 
kuzey ucunda görülen, bir ocağın neden olduğu düşü-
nülen tabakayla ilgili daha detaylı yorum, ilerleyen yıl-
larda geç dönem duvarının kuzeybatısında yürütülecek 
çalışmalarla yapılabilecektir. Alandaki 4.35-4.25 m.  
kotla rında görülen siyah tabaka bu ocakla ilişkili ol - 
malıdır.

Mezarın kuzeybatısında İ.S. 2. yy.’a tarihlenen bir cam 
şişe (Çiz. 4), ve iki cam şişe parçası, latince yazıtlı bir 
mermer plaka, korozyondan dolayı tanımlanamayan 
üç adet sikke bulunmuştur.

Kazı çalışmalarımız sonrası elde edilen bulgular, 
Antimakhos Mezarı’nın taban seviyesinin 4.45 m. kotun-
da olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, Olympos Kuzey 
Kent’in bu bölümünde cadde-sokak seviyesiyle ilgili 
bilgi vermesi açısından önemlidir. Alana bir anıt mezar 
düşüncesiyle yapıldığı anlaşılan bu mimari, Lykiarkh 
Mezarı’yla yakın konumda olmasıyla ayrı bir öneme 
sahiptir. Bu iki anıt mezar, kuzey kentin bu bölümünün, 
kentin ileri gelenleri için bir meydan şeklinde düzenlen-
miş olabileceğini akla getirmektedir. 

Mezar anıtının alt yapısındaki düzenleme, özellikle kre-
pisin cavea sıralarındaki gibi içe oval profilli olması ve 
köşelerde aslan ayaklarının yer alması, Olympos’taki 
başka anıt mezarlarda da görülmektedir. Zosimos ile 
Eudemos’un lahitlerinin yer aldığı mezar odasının doğu-
sundaki mezarda, Lykiarkh Mezarı’nda, Batı Nekro-
polü’nün tiyatroya yakın bölümünde yer alan Alkestis 
Lahdi’nde benzer düzenleme vardır. Örneklerin tümü, 
kentin ileri gelenlerine ait mezar anıtlarıdır. Alt yapıların-
daki benzer krepis düzenlemesinin, kentteki anıt mezar 
mimarisinde bir tür dönem modası olduğunu, bunun 
mezarların tarihlendirilmesi aşamasında önemli bir kri-
ter olabileceğini düşündürmektedir. 

Seramik buluntuların sayıca çokluğu ve sondajın kemik 
ve maden buluntular içermemesi sebebiyle burada 

comments on this layer, which may have been caused by 
a hearth observed at 4.20 m. at the north end of the wall, 
will be made after further excavations to the northwest of 
the wall. The black layer observed between levels 4.35 
and 4.25 m. might be related to this hearth.

A glass bottle of the 2nd century A.D. (Dwg. 4) and two 
fragments from different glass bottles, a marble plaque 
with a Latin inscription and three heavily corroded coins 
were uncovered to the northwest of the tomb. 

Excavations showed the ground level of the tomb of 
Antimachos was at 4.45 m. This is important as it gives 
information regarding the street level in this part of north-
ern Olympos. This monumental tomb is in close proxim-
ity with Lyciarch’s tomb, which also gives special atten-
tion to this tomb. These two monumental tombs suggest 
this part of the northern city may have been a square for 
tombs of dignitaries.

The arrangement observed on the lower part of the 
tomb, particularly in the concave oval profile of the 
crepis terminating with lion paws and resembling rows of 
a cavea, is also observed on other monumental tombs in 
Olympos. The tombs to the east of the burial chamber, 
containing the sarcophagi of Zosimos and Eudemos, 
Lyciarch’s Tomb and the Sarcophagus of Alkestis, near 
the theater, in the western necropolis all bear a resem-
blance. All these tombs are graves of city dignitaries, and 
all have a similar crepis arrangement, suggesting it was a 
trend of the time. It is possible this might be a criterion 
for dating these tombs.

The high number of potsherds and the absence of metal 
and bone finds in the sounding indicate a previous exca-
vation had taken place here. When the finds were com-
pared with those uncovered during excavations by the 
Antalya Museum Directorate in 1991-1992, at the 
Building with Mosaics, matching pieces were found. This 
would indicate an area around the sarcophagus was 

Çiz. 4
Cam şişe
Dwg. 4
Glass bottle
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önceden bir kazı yapıldığı ihtimali üzerinde durulmuştur. 
1991-1992 yıllarında Antalya Müzesi tarafından yapılan 
Mozaikli Yapı kazılarında ele geçen seramiklerle karşı-
laştırıldığında birleşen parçaların bulunması; lahdin 
çevresinin bu kazılarda oluşturulmuş bir biriktirme saha-
sı olduğunu göstermiştir. Seramiklerin çoğunluğunu, 
diğer Mozaikli Yapı buluntularında olduğu gibi, beyaz 
hamurlu mutfak kapları oluşturur. Bu seramikler 
Anemurium kazılarında yoğun olarak ele geçmiş ve lite-
ratürde ilk kez tanımlanmıştır (C. Williams. Anemurium: 
The Roman and Early Byzantine Pottery [1989] 71). 
Seramik hamuru; kireç, mika ve taşçık katkılı; yüksek 
ısıda pişirimli; gözeneklidir. Olympos’ta bu üretim gru-
buna ait seramiklerin geniş bir form repertuarı sunduğu 
gözlenmiştir. Bunlar derin pişirme kapları, kızartma tava-
ları ve servis sürahileridir. Form özelliklerine göre de 
İ.S. 5. yy. ortası-6. yy. ortasına tarihlen dirilmiştir.

Sondajdaki diğer önemli üretim grubu; yine kentteki 
birçok alanda önceki yıllarda yapılan çalışmalarda sık-
lıkla ele geçmiş olan Kıbrıs kırmızı astarlı seramikleridir. 
Bu seramikler Kıbrıs’taki seramik atölyelerinin İ.S. 5.-6. 
yy.’da yükselen faaliyetini ve özellikle Anadolu’nun 
güney kıyılarına ticaret yaptığı dönemi işaret etmektedir. 
Ev içi kullanıma yönelik olarak üretildiği bilinen bu kap-
ların kentin birçok yerinde çok yoğun miktarda ele geç-
tiği gözlenmiştir. 

used as a deposit area by the museum people. Most of 
the potsherds, as in the finds in the Building with 
Mosaics, belong to white clay kitchen ware. This type of 
white clay ware was first found in Anemurium, where it 
was used extensively, it was described in the literature 
(C. Williams, Anemurium: The Roman and Early 
Byzantine Pottery [1989] 71). Clay of this pottery has a 
temper of mica, lime and grits; fired at high temperatures 
and porous. At Olympos, this ware group is evidenced in 
a wide repertory of forms, including deep cooking pots, 
frying pans and service jugs. Based on their form charac-
teristics, the vessels are dated to the mid-5th to mid-6th 
centuries A.D. 

Another important ware group recovered from the 
sounding is Cypriot red slip wares, which were uncov-
ered in abundant amounts in various areas across the 
city. These potteries show that pottery workshops in 
Cyprus were increasing in production activities with 
exports to the south coast of Anatolia in the 5th and 6th 
centuries A.D. These vessels, known to have been pro-
duced for domestic use, have been uncovered exten-
sively in many parts of the city.
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Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi “Antalya Bölgesi Arkeoloji 
Araştırmaları Merkezi” tarafından 15.0708.09.2010 
tarih leri arasında gerçekleştirilmiştir*. 

Çalışmalarımız üç ana grupta incelenebilir:

Batı Nekropolis

Kazılar asıl olarak iki ayrı alanda yürütülmüştür. Bun
lardan ilki 1997 yılından beri sistematik olarak kazısı 
yapılan ve maalesef hâlâ kamulaştırılamayan; çok çeşitli 
ve anıtsal mezarlar içeren özel mülkiyetteki Parsel 
169’tur. Kazıların sürdürüldüğü ikinci kısım batı şehir 
kapısının yaklaşık 500 m. güneyinde bulunan ve Parsel 
159 olarak adlandırılan alandır. 

Parsel 169’da yürütülen kazı ve temizlik çalışmalarının 
amacı; 2009 yılının Aralık ayında Antalya’da meydana 
gelen şiddetli yağış ve selden dolayı, M9 mezar yapısının 
güney peribolos duvarının üzerindeki toprak kütlesinin 
mezar avlusunun içine akması ve batı peribolos duvarı 
ile güneyinde yer alan kuzeygüney doğrultulu duvarın 
bir kısmının göçmesi sonucu oluşan durumun ortadan 
kaldırılmasıydı. Ayrıca, gelecek sezonlarda meydana 
gelebilecek doğal felaketlere karşı önlemlerin de alınma
sı gerekliydi. Bu kapsamda ilk olarak, M9’un güneybatı
sındaki sel sonrası biriken toprak temizlenmiştir. M9’un 
güneyinde, muhtemel bir başka selden sonra, yükselen 
toprak kütlenin yeni bir tahribata yol açmaması ve bu 
alanda başka mezar yapılarının ve/veya lahitlerin var 
olup olmadığının tespiti amacıyla, güney peribolos 
duvarının hemen güneyinde kazılan 4x4 m.’lik açmada, 

* Kazımız, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra DÖSİMM ve İstan
bul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Yürütücü 
Sekreterliği tarafından parasal yönden desteklenmiştir. Ayrıca 
Türk Tarih Kurumu, Vehbi Koç Vakfı Suna  İnan Kıraç Akde
niz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED), Kültür Bilin
cini Geliştirme Vakfı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin 
(TÜRSAB) de katkıları olmuştur. Tüm bu kurum ve yetkilileri
ne teşekkürümüz sonsuzdur.

Excavations and Restorations at Perge in 2010 were car-
ried out from July 15th to September 8th by the Center for 
Archaeological Research in Antalya Region with the per-
mission issued by the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums of the Ministry of Culture and 
Tourism*.

Work in the 2010 campaign can be grouped under three 
headings:

Western Necropolis

Excavations at the Western Necropolis were carried out 
in two main areas. The first is Lot 169, owned by a pri-
vate person and, unfortunately, still not expropriated. 
This lot has been under systematic excavation since 1997 
and contains a rich variety and high number of tombs. 
The second area of excavation is Lot 159 located about 
500 m. south of the west city gate.

Cleaning and excavation work at Lot 169 was aimed at 
rectifying the damage caused by the heavy rainfall and 
flooding of December, 2009, when a mass of earth on 
top of the south peribolos wall of M9, flowed into the 
courtyard of the tomb and west peribolos wall, causing 
the north-south wall, to its south, to partially collapse. 
Preventive measures were necessary for any future natu-
ral catastrophes. First, the accumulation of earth in the 
southwest of M9, due to flooding, was removed. In order 
to prevent any further damage caused by accumulations 
during future flooding, and also to inspect the presence 
of any other tombs to the south M9, a trench of 4x4 m. 
was excavated right before the south peribolos wall. At 

* Our excavation was financed by General Directorate of Cul-
tural Heritage and Museums of the Ministry of Culture and 
Tourism, DÖSİMM and the Istanbul University Administrative 
Secretariat for Scientific Research. In addition, the Turkish 
Historical Society, Vehbi Koç Foundation’s Suna & İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED), 
the Cultural Awareness Foundation, and Association of Turk-
ish Travel Agencies (TÜRSAB) contributed. I would like to 
express our gratitude on behalf of the Perge excavation team 
to all these institutions and their directors.

Perge 2010 
Haluk ABBASOĞLU
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0.50 m. derinlikte doğubatı doğrultulu siyah bir tabaka 
tespit edilmiştir. Tabakanın içinden çok sayıda kalın 
cidarlı gri siyah renkte keramik, kemik ve kömürleşmiş 
ahşap parçaları ile metal ve cam cürufları ele geçmiştir. 
Bu açmada herhangi bir mezar yapısı, lahit veya mimari 
kalıntı tespit edilememiştir. 

Parsel 169’da, yoğun yağmur sonucu oluşabilecek sel 
sularının tahribatını engellemek için, kazı alanını çevre
leyen çitin doğu kısmında, kuzeygüney doğrultulu bir 
drenaj kanalı açılmış ve daha önceden açılmış olan 
doğubatı istikâmetli kuzey ve güney drenaj kanallarına 
bağlanmıştır. Yine, çitin içerisindeki mezar yapıları ara
sında yer alan su tahliye kanalları temizlenerek gerekli 
onarımlar yapılmıştır.

Parsel 169’un güneybatısında, Yurtpınar yolunun batı 
kısmında, 2977 no.’lu parselde figürlü bir mermer lahit 
bulunduğu ihbarı üzerine, burada bir sondaj yapılması 
uygun görülmüştür. Seviye inme çalışmalarında üst kotta 
çok sayıda mermer lahit parçası ele geçmiş ve tamamı 
belgelenerek kazı deposuna kaldırılmıştır. Sondajın doğu 
kısmında yüzeyden 0.70 m.’de bir duvar, 0.80 m.’de ise 
duvarın batı bitişiğinde bir podyum ortaya çıkmaya baş
lamıştır. 1.20 m. derinliğe kadar sürdürülen kazı çalış
maları neticesinde, korunagelen yapıda şimdilik iki evre 
tespit edilmiştir. Yapının mimari özellikleri ve ele geçmiş 
olan lahit parçaları, kalıntıların podyum tipinde anıtsal 
bir mezar yapısına ait olduğunu göstermektedir. Yapının 
Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait olması gerektiği, 
bulunduğu alanın genel kontekstinden anlaşılabilmekte
dir. Yapının çizimi yapılmış, fotoğraflanarak kapatılmıştır. 

Batı Nekropolis Parsel 159’daki çalışmalar güney açma
da sürdürülmüş (Plan 1), 2009 sezonundan varlığı 
bilinen mezar sıralarını ortaya çıkarmak amacıyla 

-0.50 m., a black layer, extending in the east-west direc-
tion, was uncovered. The layer contained numerous 
shards of thick-walled grey black ceramics, bones and 
carbonized wood fragments, as well as metal and glass 
slag. No tomb architecture, sarcophagus or architectural 
remains were identified in this trench. 

As a further measures to prevent flood damage, another 
drainage channel, in the north-south direction to the east 
of the fence was dug and joined with east-west channels, 
running to the north and south of the fence. In addition, 
drainage channels inside the trench were cleaned and 
repaired. 

A notice was made for the discovery of a sarcophagus in 
Lot 2977, located to the northwest of Lot 169, and to the 
west of the road to Yurtpınar. It was determined to exca-
vate a sounding there. As the level was lowered, the 
upper parts revealed numerous fragments of marble 
sarcophagi, all of which were documented and taken to 
the excavation’s storerooms. In the east part of the 
sounding, a wall started to appear at -0.70 m. and later, 
a podium, adjoining the wall, at -0.80 m., was also 
found. Excavation was continued down to -1.20 m. level 
and two phases were identified in the preserved struc-
ture. Architectural features and fragments of sarcophagi 
indicated a podium-type monumental tomb structure. Its 
date in the Roman Imperial period was inferred from its 
context. Drawings were made, photographs were taken, 
and then covered with earth again.

Work in Lot 159 continued in the south trench (Plan 1) 
focusing, in the west part, to expose the rows of tombs 
whose existence were recorded in the 2009 campaign. 
This year’s work revealed five ostotheks (Os.06, Os.07, 
Os.08, Os.09, Os.10), three cremation burials (Kr.04, 

Plan 1
Batı Nekropolis, 
Parsel 159, 2010 planı
(Çiz. N. C. Cihan)
Plan 1
West necropolis,  
Lot 159, Plan in 2010
(Dwg. N. C. Cihan)
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açmanın batısında yoğunlaşmıştır. Çalışmaların sonu batısında yoğunlaşmıştır. Çalışmaların sonu
cunda beş adet ostothek (Os.06, Os.07, Os.08, Os.09, 
Os.10), üç adet kremasyon gömü ( Kr.04, Kr.05, Kr.06) ve 
yedi adet lahit ( L94, L95, L96, L97, L98, L99, L100 ) 
açığa çıkarılmıştır. Kremasyon gömülerin tümü, L89 
kodlu lahdin güneyinde, yan yana dizilmiş olarak ele 
geçmişlerdir. Gömülerin hepsi yuvarlak karınlı ve dibe 
doğru daralan pişmiş toprak bir kap içine yapılmıştır. Bu 
tür kapların benzerlerine daha önceki senelerde 159 
no.’lu parselde yapılan kazılarda ulaşılmıştır. Lahit ve 
ostothekler, Os.10’un mermer olması dışında, daha önce 
de örneklerine rastlanan kireçtaşından, dikdörtgen form
lu bir tekneye sahip, akroterli (L.99, L.100) ya da akroter
siz (L94, L95, L 96, L97, L98) beşik çatılı yerel tipte 
lahitlerdir. Lahitlerden sadece L99’un teknesinin doğu 
kısa kenarında sekiz satırlık Eski Yunanca yazıt vardır. 
Ostotheklerden sadece ikisi (Os.06 ve Os.09), lahitlerin 
ise biri (L95) soyulmadan günümüze gelebilmiştir  
(Res. 12). 

Bu çalışmalar esnasında, 2006 ve 2007 senesindeki 
kadar yoğun Sagalassos malları ve kesik kemikler ele 
geçmemiştir. Ancak pişirme kapları, amphoralar ve 
unguentarium parçalarında yoğun bir artış görülmüştür. 
Kazı çalışmasının ardından tüm alan fotoğraflanmış,  
mezarların plan, cephe ve kesit çizimleri yapılmıştır. 

Sütunlu Cadde

Çalışmalar her iki caddenin kesiştiği kavşağın kazıl
mamış kuzeybatı yarısında, özellikle burada bulunan 
ve şimdilik bir çeşme yapısı olduğu düşünülen yapı 

Kr.05, Kr.06), and seven sarcophagi (L94, L95, L96, L97, 
L98, L99, L100). All cremation burials were uncovered, 
side by side, to the south of sarcophagus L89. They all 
had been placed within terracotta vessels, having round 
bellies tapering toward the bottom. Similar vessels were 
also uncovered in Lot 159. Sarcophagi and ostotheks, 
except for Os.10 which is of marble, were all of lime-
stone, and all had a rectangular basin with a pitched roof 
and with (L99, L100) or without (L94, L95, L96, L97, 
L98) acroteria. All were of a local type. Only sarcopha-
gus L99 had an eight-line inscription in ancient Greek on 
its east short side. Only two ostotheks (Os.06 and 
Os.09) and one sarcophagus (L95) had not been robbed 
(Figs. 1-2).

In the course of the excavations, Sagalassos ware and cut 
bones were not uncovered as extensively as in 2006 and 
2007. However, fragments of cooking ware, amphorae 
and unguentaria increased significantly in quantity. 
Following the excavation, the entire area was photo-
graphed, and plans, with elevations and cross-sections of 
tombs were drawn.

Colonnaded Street

Excavations concentrated in the previously unexcavated 
northwest quadrant of the crossroads and, particularly 
around the structure thought to be a fountain. The east-
west sewage channel, identified in 2009, was cleaned 
again and left exposed, and a female head of marble was 
found. Work progressed northward along the east façade 
of a potential fountain structure, uncovering various 

Res. 1   Batı Nekropolis, Parsel 159, 2010 kazısıyla açığa çıkan ostothekler
Fig. 1   West necropolis, Lot 159, ostotheks uncovered in 2010

Res. 2   Batı Nekropolis, Parsel 159, kazı ve 
temizlik sonrası genel görünüm
Fig. 2   West necropolis, Lot 159, general  
view after excavation and cleaning work
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çevresinde yoğunlaşmıştır. Kuzeye doğru başlatılan 
çalışmalarda 2009 yılında tespit edilen, doğubatı doğ
rultulu atık su kanalı tekrar temizlenip ortaya çıkarılmış, 
burada mermerden kırık ve eksik bir kadın başı bulun
muştur. Muhtemel çeşme yapısının doğu cephesi takip 
edilerek, kuzeye doğru devam eden kazıda, çeşitli hey
kel parçaları yanında, kireçtaşından, yerel üslubun çok 
belirgin olduğu bir herme/büst, yazıtlı bir heykel kaidesi 
ve çeşme yapısına ait olduğu düşünülen yarım alınlık 
parçası bulunmuştur. Yanık dolgudan oluşan bu taban 
içerisinde, kaliteli bir işçilik gösteren, sakallı ve dalgalı 
saçlı, orta yaşlı bir erkeğe ait bronz kabartmaaplik ve 
ona ait bronz parçalar ortaya çıkarılmıştır (Res. 3). 
Kuzeye doğru ilerlendikçe doğubatı doğrultulu geç 
dönem duvarının hemen kuzeyinde, kireçtaşından bir 
kesik alınlığın köşe bloğu tespit edilmiştir. Çeşme yapısı
na ait olduğu düşünülen, bu alınlığın iç kısmında; 
kabartma büst olarak, pelerinli ve ışın taçlı bir Helios, ön 
cephede ise canorus üfleyen, sol elinde dümen tutan 
kanatlı triton kabartması yeralmaktadır (Res. 45). 

Alanda, kazıyla birlikte yapılan düzenleme çalışmalarıy
la muhtemel çeşme yapısının doğu kenarı kısmen açıl
mıştır. Yapı girişinin hemen kuzeydoğusunda, cadde 
tabanı seviyesine yakın bir bölümde “Sarhoş Dionysos 
ve Satyros’’ heykel grubu olarak bilinen eserin Dionysos’u 
ve Satyros’un tanrının omuzuna attığı kolunun da koru
na geldiği bronz kabartma varyasyonu ele geçmiştir.

Ayrıca, muhtemel çeşme yapısının olası doğu girişi 
önünde yoğun heykel parçaları buluntularıyla karşılaşıl
mıştır. Burada tanrıça Isis veya Isis rahibesine ait 
ol duğu düşünülen mermerden bir kadın başı (Res. 6) ve 
Aphrodite olması muhtemel, mermerden tüme yakın 

statue fragments, including a limestone Herme in a local 
style, an inscribed statue base along with half a pediment 
possibly belonging to the fountain. In a floor of burnt 
filling, was a bronze appliqué relief of a middle-aged 
man with beard and curly hair, the appliqué and frag-
ments, were of high quality workmanship (Fig. 3). 
Progressing further north, directly north of the late period 
wall in the east-west direction, was the corner block 
belonging to a broken-pediment of limestone. On the 
exterior of this pediment, thought to belong to the foun-
tain’s structure is a relief bust of Helios with a radiating 
crown and wearing a mantle; on the front side is a 
winged triton blowing a canorus and holding a rudder 
in his left hand (Figs. 4-5).

Together with the arrangement work in the area, the east 
side of the potential fountain was exposed partially. Right 

Res. 3    
Sakallı ve orta yaşlı 
bir kişiyi betimleyen 
bronz aplik
Fig. 3    
Bronze applique 
depicting a bearded 
and middle-aged 
man 

Res. 4   Bir kesik alınlığın  
Helios kabartmalı parçası 

Fig. 4   A fragment of broken-
pediment with Helios relief

Res. 5   Bir kesik alınlık parçasının Triton kabartmalı yan kısmı
Fig. 5   Lateral side of the broken-pediment with Triton relief
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ideal bir kadın başı bulunmuştur. Batı galerideki ana 
kavşaktan sonraki 1. postamentin çevresinin açılması ile 
muhtemel çeşme yapısının hemen kuzeyinde, tuğla ve 
moloz taşlardan oluşturulmuş, kuzeygüney yönlü para
lel iki duvar sırası açığa çıkarılmıştır (Res. 7). Bu duvar
lardan iyi korunan ve daha kuzeyde olanının üst bölü
münde devşirme olarak kullanılmış porfirden bir heykel 
başı bulunmuştur. Söz konusu duvarda kullanılmak 
üzere keski ile baş kısmı uzunlamasına ortadan ikiye 
bölünen eser, Roma Dönemi’nde arkaik üslupla (arkai
zan) yapılmış bir ‘Dionysos Herme’si olmalıdır. Bu alan
da ayrıca çok sayıda unguentarium parçaları tüme yakın 
olarak ele geçmiştir.

Z Yapısı 

Perge kuzeygüney doğrultulu sütunlu caddenin 1. batı 
insulasında yer alan ‘Z Yapısı’ kazılarına ilk olarak 2008 
yılında başlanmış, bu yıl da çalışmalar, 4 no.’lu mekânın 
güneyinde sürdürülmüştür. Bu alanın kazılmasındaki 
amaç; 1. batı insulanın doğu kısmında, kuzeygüney 
doğrultulu sütunlu caddenin galerisine açılan 14 no.’lu 
mekânlar ile bu alanın mimari bağlantısının tespit edil
mesi ve yapının niteliğinin saptanmasıydı.

Buradaki kazı çalışmaları sonucunda; 4 no.’lu mekânın 
güneyindeki 5 no.’lu mekânın 6.20x4.50 m. ölçülerinde, 
kuzeygüney doğrultulu dikdörtgen bir plana sahip 
olduğu ve tabanının opus sectile, pişmiş toprak döşe
me levhaları ve mozaik döşemeyle kaplandığı tespit 
edilmiştir. Kuzey, doğu ve güneyde yerel kireçtaşı 

to the northeast of the entryway to the structure, was a 
bronze relief variation of the Drunken Dionysos and 
Satyros statue group; the Dionysos and the arm of 
Satyros putting his arm around the deity’s shoulder have 
been preserved.

There were extensive statue fragments uncovered before 
the possible east entryway of the potential fountain. A 
marble female head, possibly belonging to Isis or a 
priestess of Isis (Fig. 6), and an idealized female head of 
marble, almost preserved in its entirety, and possibly of 
Aphrodite, were uncovered here. Excavating around the 
first postament after the crossroads and in the west gal-
lery, were two parallel walls built with rubble and brick, 
extending in the north-south direction, and directly to 
the north of the potential fountain (Fig. 7). The better 
preserved northern wall contained a porphyry head, 
reused in its upper part. The head had been divided into 
two longitudinally sections, using a chisel so it could be 
used a wall. It likely belonged to an archaizing Dionysos 
Herme from the Roman period. Numerous fragments 
belonging to almost intact unguentaria were also uncov-
ered in this area.

Building Z

Building Z located in the first western insula of the north-
south main street of Perge, was first excavated in the 
campaign of 2008 with work continuing this year in the 
south of room 4. The excavation here was to expose 
rooms 1-4, in the east part of the insula which gave 

Res. 6   Mermerden Isis? ya da Isis 
rahibesi? heykelinin başı
Fig. 6   Marble statue head of Isis ? or 
her priestess ?

Res. 7   Kuzeygüney doğrultulu Sütunlu Cadde, kazı sonrası genel görünüm
Fig. 7   North-south colonnaded street, general view after excavations
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bloklarla örülmüş olan mekânın duvarları üç sıra yük örülmüş olan mekânın duvarları üç sıra yük
sekliğine kadar korunagelmiştir. Batı duvar ise, devşirme 
düzgün kesme kireçtaşı bloklar ile moloz taşlar ve tuğla 
malzemeyle örülmüştür

5 no.’lu mekândaki kazının tamamlanmasından sonra, 
çalışmalara batısındaki alanda devam edilmiştir. Bu 
kazıların amacı; 34 no.’lu mekânların batı sınırını oluş
turan kuzeygüney doğrultulu stylobatın devamının ve 5 
no.’lu mekânın batı duvarının ortaya çıkarılması, ayrıca 
5 no.’lu mekânın doğubatı istikâmetli güney duvarı ile 
aynı batı aksta yer alan Dor düzenindeki sütunların in 
situ durumlarının anlaşılması da amaçlanmaktadır. 

Antropolojik Çalışmalar

Prof. Dr. Y. S. Erdal’ın başkanlığında üç kişilik bir ekip 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda, 2009, 
2008 ve 1997 yılında kazılmış olan mezarlarda bulun
muş en az 100 bireye ait iskelet kalıntısı antropolojik 
açıdan incelenmiştir. 30 kadın ve 34 erkeğin cinsiyeti 
belirlenmiş, grup içerisinde ikisi fetüs olmak üzere 2.5 
yaş altındaki bebeklerin 8, 2.515 yaş arasındaki çocuk
ların ise 11 bireyle temsil edildiği tespit edilmiştir. 11 
bireyde kremasyon geleneğinin uygulandığı saptanmış
tır. Antropolojik analizler genel olarak değerlendirildi
ğinde, bebek ve çocukların sayıca az olduğu; inhumas
yon gömüler dikkate alındığında 15 yaş altındaki birey
lerin erişkinlerin %27’sini oluşturduğu anlaşılmıştır. 
Lahit içerisine çoklu gömüden dolayı erişkin bireylerin 
kemiklerinin bile olumsuz etkilendiği dikkate alındığın
da, bebek ve çocuklara ait kemiklerin korunarak günü
müze ulaşamaması olası bir açıklama olarak göz önünde 
bulundurulmaktadır. Ancak, çocukların sayıca az oldu
ğuna ilişkin veri orta erişkin ve yaşlı bireylerin sayıca 
fazla olmasıyla birlikte değerlendirildiğinde, bu dönem
de çocuk ve genç erişkinlik aşamada ölüm oranının 
düşük olduğunu şeklinde değerlendirilebilir. İncelenen 
lahitler içerisindeki bireylerde saptanan travmaların 
düşme ya da çarpmaya dayalı küçük yaralanmalar biçi
minde olması ve bunların hemen hemen tamamının 
iyileşmesi, barışçıl bir gruba işaret etmektedir. Grup 
içerisinde spesifik olmayan enfeksiyonlar erişkin birey
lerde iyileşmiş, özellikle fetüslerde ise aktif olarak izlen
miştir. Sayısal olarak az olmakla birlikte bu grup içerisin
de sphilis ve bejel’i düşündürecek spesifik enfeksiyonel 
lezyonların varlığı da saptanmıştır. 2010 yılı çalışmaları 
kapsamında incelenen bireylerin, ölümlülük verileri ve 
patoloji verileri birlikte ele alındığında, sağlık yapısının 
görece iyi olduğu söylenebilir. 

access to the west gallery of the north-south colonnaded 
street excavations were also to determine their architec-
tural connection with the surrounding area, thus clarify-
ing the function of the structure.

As a result of the work here, it was noted room 5, locat-
ed to the south of room 4, measured 6.20x4.50 m. 
inside. It is a north-south rectangle with its floor paved in 
opus sectile, terracotta plaques, and mosaic. The walls 
were built with limestone blocks on the north, east and 
south sides, and are preserved to a height of three 
courses. The western wall was built with reused, finely 
cut limestone blocks, rubble and brick.

Following the completion of excavation inside the room 
5, work continued to its west. Excavations here hoped to 
expose the extension of a north-south stylobate forming 
the west border of rooms 3 and 4, and exposing its west 
wall clarification of the in situ situation of Doric columns 
in the same western axis as south wall of room 5, show-
ing an east/west direction was also attempted. 

Anthropological Studies

A team of three, led by Prof. Dr. Y. S. Erdal, studied skel-
etons belonging to at least 100 individuals uncovered in 
the graves excavated in 2009, 2008 and 1997. Thirty 
women and 34 men were identified. Infants under the 
age of 2.5 years, including two fetuses, were eight, while 
children of ages between 2.5 to 15 were 11 in number. 
Eleven individuals had been cremated. An overall analy-
sis showed that infants and children were few, with 
individuals, under age of 15 constituting 27% of adults 
among inhumation burials. However, when one consid-
ers that multiple burial, in the same sarcophagus, can 
cause worse deterioration in skeletons of adults, it should 
be considered that skeletons belonging to infants and 
children may not have survived at all. On the other hand, 
if one notes children are relatively fewer in number and 
middle aged and old adults are higher in number, then 
this may indicate a low death rate among children and 
young adults. Traumas, identified on the individuals from 
the sarcophagi, were caused mainly by falling or crash-
ing, and almost all appeared to have been healed. This 
might be taken as a sign of a peaceful society. Non-
specific infections on adults had healed but were active-
ly followed, particularly on fetuses. Specific infected 
lesions suggesting syphilis and bejel were also identified 
in this group, though very low in number. An overall 
comment on the individuals studied in 2010 would show 
the health pattern was relatively good, considering their 
fatality and pathological data.
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Koruma, Onarım ve Düzenleme Çalışmaları

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ile beraberce düzenle
nen “Bir Sütun da Sen Dik” kampanyası kapsamında 
yapılan bağışlarla gerçekleştirilen Anastylosis ve 
Düzenleme Çalışmaları ile kuzeygüney doğrultulu 
sütunlu cadde üzerindeki P1 anıtının hemen kuzeyinde, 
batı ve doğu genişletilmiş galeride ve kavşağa kadar olan 
kesimde toplam 30 adet mermer ve granit sütun ayağa 
kaldırılmıştır. 

Batı Nekropolis 169 no.’lu parselde bulunan M9 kodlu 
oda mezarların konservasyonuna Konservatör Ş. Yeşil
Erdek yönetiminde, yoğun yağışlar sebebiyle avlunun 
güneyindeki toprak yığınının avluya akması ve yapının 
su ile dolması sebebiyle çalışmaya mezar yapısının 
temizliği ve bozulmaya yönelik tespitlerin yapılması ile 
başlanmıştır. 2 no.’lu mezar odasında bulunan duvar 
resimlerinde bozulmaya rastlanmamıştır. Yapının 1 ve 2 
no.’lu odalarında bulunan mozaik döşemeler temizlen
miş; yapının üst katında ve avlusunda bulunan mozaik 
taban döşemeleri açılmış, kontroller ve temizliklerinin 
ardından jeotekstil keçe ve dere kumu ile tekrar örtül
müştür.

Batı Nekropolis M1 mezar yapısının iç kısımdaki 1998 
yılında restore edilmiş duvar resimlerinde herhangi bir 
bozulma görülmemiştir. Söz konusu çalışmanın kapsamı 
dışında tutulan, güney duvarın tonoz başlangıcından 
yukarı doğru devam eden bölümünde yer alan, yaklaşık 
2 m2’lik kısım ve yapının dış cephesinde bulunun duvar 
resimlerinin konservasyonu konservatör Ş. YeşilErdek 
tarafından bu sezonda yapılmış, konservatif ve estetik 
bakımdan olumlu sonuçlar alınmıştır. Çalışmadan önce 
seçilemeyen figürler ve desenler ortaya çıkarılmış ve 
seçilebilir hale getirilmiştir.

Batı Nekropolis 159 no.’lu parselde alandaki demir 
konstrüksiyonlu atermit çatının ana gövdesine, yeni 
açığa çıkan mezarları örtecek şekilde güneye doğru 
ekleme yapılmıştır.

Daha önceki sezonlarda stabilizasyon işlemleri tamam
lanan, Güney Hamam ve Macellum’da, jeotekstil keçe 
ve dere kumu ile tekrar kapatılmış olan mozaik ve opus 
sectile döşemelerde, özellikle ziyaretçi yolları üzerinde 
yer alan kısımlarda azalan kum tabakasına ek yapılmış, 
sütunlu caddede ve Z Yapısı’nda bulunan ve henüz kon
servasyonuna başlanmamış mozaikli alanlar kum ile 
örtülerek geçici koruma altına alınmıştır.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün iha
lesiyle başlanan Hellenistik Dönem kapısı Batı Kule’nin 
konsolidasyon çalışmasında, yıkılmış ve Güney Hamam 
portikosunun kuzey kısmının önemli bir kısmına dağılmış 

Protection, Repair and Arrangement Works

Within the frame of anastylosis and arrangement work, 
donations through “Erect a column: Saving Perge” cam-
paign launched together with the Cultural Awareness 
Foundation, paved the way for erecting 30 columns 
of granite or marble in an area directly to the north 
of monument P1 in the colonnaded street, in the west 
and east widened galleries, and in the area up to the 
crossroads.

Conservation of chamber tombs M9 in Lot 169 in west 
necropolis was started under the direction of conservator 
Ş. Yeşil-Erdek by cleaning the tomb structure, since earth 
had accumulated in the courtyard and the building had 
filled with water. Determination of the deterioration level 
caused by this flooding was also a priority. No deteriora-
tion was noted on the wall painting in burial chamber 2; 
mosaic floors in chambers 1 and 2 were cleaned; mosa-
ic floorings in the courtyard and on upper floors were 
exposed, checked, cleaned and then re-covered with 
geo-textile and creek sand.

No deterioration was noted on the wall paintings, 
restored in 1998, inside tomb M1 in the west necropolis. 
About 2 sq. m. of wall paintings, extending upward from 
the beginning of the vault, excluded from the previous 
restoration program, and the wall paintings on the exte-
rior of the structure were conserved by Ş. Yeşil-Erdek, 
yielding very appreciative results with regards to aesthet-
ics and conservation. Figures and designs not discernible 
beforehand are now clearly seen.

The metal corrugated roof in Lot 159 in west necropolis 
was extended southward to cover the newly exposed 
tombs.

Mosaic and opus sectile pavements of the south baths 
and macellum had been stabilized and covered with 
geotextile and creek sand in previous campaigns; the 
sand layer was replenished where it was diminished by 
traffic on the visitors’ routes along the mosaic pavements 
in the colonnaded street Building Z was temporarily pro-
tected with a layer of sand as its conservation process 
has not begun.

In the course of consolidation work, initiated on the 
western tower of the Hellenistic city gate by tender 
awarded by the Ministry of Culture and Tourism, blocks, 
fallen from the tower and scattered around the porticus 
of the south baths, were numbered according to a grid 
system, then documented with drawings and photogra-
phy, and then removed for classification purposes. 
Under the blocks was a very high quality head belonging 
to the colossal statue of the Emperor Lucius Verus.
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kule blokları, grid sisteme göre numaralandırılmış, çizim 
ve fotoğraflandıktan sonra bulundukları yerden alınıp, 
tasnif edilmiştir. Bu çalışma sırasında bloklar altında, 
İmparator Lucius Verus’un kolosal heykeline ait çok 
kaliteli bir baş bulunmuştur

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniy
le ihalesi yapılan Demetrios Apollonios Takı’nın onarı
mına başlanmıştır.

Geç dönem kent kapısı önündeki doğu kulede ve Batı 
Nekropolis Parsel 169’daki M9 Mezar yapısında planla
nan restorasyon çalışmaları için, her iki yapının detaylı 
bir rölövesi çıkarılmış ve statik problemleri saptanmıştır.

Önceden yapılmış olan “Tiyatro ve Stadion Drenaj 
Projesi”, öncelikli olarak tiyatronun drenajının uygulan
ması için, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’ne 
sunulmuştur. 

Kazı esnasında bulunmuş olan tüm, pişmiş toprak, cam 
ve metal buluntular ile sikkeler, kazı barakası ve kazı 
evinde oluşturulan laboratuarlarda, Konservatör Ö. 
Toprak tarafından temizlenmiş, kırık parçalar birbirlerine 
yapıştırılarak tümlenmiştir. Bu çalışmaların sonunda 32 
adet envanterlik, 81 adet etüdlük eser Antalya Arkeoloji 
Müzesi’ne teslim edilmiştir.

Repair work was started on the triumphal arch of 
Demetrios Apollonios with the tender awarded by the 
Ministry of Culture and Tourism.

Detailed relevé of the east tower before the late period 
city gate and tomb M9 in Lot 169 in west necropolis, 
were prepared and their statical problems identified as 
part of preparations for a future restoration.

Drainage Project for the Theater and Stadion was ready 
and thus submitted to the Antalya Relevé and Monuments 
Directorate with priority to be given to the theater.

All terracotta, glass, and metal finds as well as coins 
recovered in the course of excavations, were cleaned 
and restored by conservator Ö. Toprak in the laboratories 
established in the excavation house and hut. As a result 
32 items worth inventory and 81 items worth study were 
turned over to Antalya Museum.
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Pisidia Antiokheia’sı 2010 yılı kazı çalışmaları 29 
Haziran – 06 Kasım 2010 tarihleri arasında Nymp
haeum’un önünde başlayan kuzeygüney caddesinde, 
Bizans Dönemi havuzunda, Kuzey Kilisesi ve Hamam 
olarak adlandırılan yapıda gerçekleştirildi* (Res. 1). Kent 
suruyla ilgili çalışmalar büyük oranda tamamlandı. 
Ayrıca, kent ve çevresinde epigrafik araştırmalara, belge
leme ve önceki yıllarda açığa çıkarılmış seramiklerin ve 
kazılmış alanların çizimine devam edildi. Kentin çevre
sinde detaylı yüzey araştırmaları yapıldı.

1. Cardo Maximus Caddesi

Nymphaeum’un önünde 30 m. genişliğinde başlayan 
kuzeygüney caddesi 150 m.’den sonra daralarak devam 
etmektedir. Bu caddede meydanda 2009 yılında yapılan 
çalışmalarda, 20 m. genişliğinde 40 m. uzunluğunda bir 
alan açılmıştı. Bu yıl, 2009 yılında yanlarda bırakılan 
alanlarla birlikte 110 m. daha ortaya çıkarıldı. Ayrıca, 
5.30 m. genişliğindeki doğu portikonun 44 m.’si açıldı. 
Portikonun üzerinde geç dönemlere ait genişliği yaklaşık 
2.80 m. olan dükkânların sadece küçük düzensiz taşlar
dan örülmüş duvarları koruna gelmiştir. Cadde meyda
nın üzerinde devşirme malzeme ile inşa edilmiş geç 
dönem yapıların bazılarında sadece bir duvar korunmuş
tur. Bu yapılara ait malzemeler daha sonraki dönemlerde 
başka yere taşınmış olmalıdır. Meydanın güney ucunda
ki yapılar daha iyi durumdadır.

Yapılan çalışmalarda yaklaşık 2 m.’yi aşan çok az sera
mikli dolgu toprak içerisinde farklı dönemlere ait 
sikkeler, metalkemik objeler ve yapı elamanlarına ait 

* 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 Belediyesi’nin sağladığı konaklama yeri ile Yalvaç 
Güçsüzlere Yardım Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın iaşe yardımla
rıyla gerçekleştirilmiştir. Yardımda bulunan bütün kurumlara 
çok teşekkür ederiz.

The Pisidian Antioch campaign of 2010 lasted from June 
29th to November 6th covering the areas of a north-south 
street, a Byzantine pool, a northern church and baths* 
(Fig. 1), and work on the city walls was almost com-
pleted. Epigraphic surveys and documentation in and 
around the city, as well as the drawings of pottery and 
trenches from previous years were continued. Intensive 
surveys were carried out around the city.

1. Cardo Maximus Street

The north-south street begins at a width of 30 m. in front 
of the nymphaeum, then tapers down after 150 m. A 
street-square area previously excavated in 2009 and 
comprising 20x40 m., was re-worked. In this year’s exca-
vations, a larger area, approximately 110 m. in length 
was exposed, together with side-areas untouched in 
2009. At this site, a 44-meter-long section of the 
5.30-meter-wide portico was also exposed. There are 
shops averaging about 2.80 m. wide from later periods, 
showing extant walls of small irregular stones. Some of 
the later city-square buildings that were built with reused 
materials, have only survived as a single wall, with the 
missing material apparently removed to another site at a 
later time. Buildings at the south end of the square seem 
to be better preserved.

In the course of work, the filling earth, approximately 
2 m. thick, revealed little pottery content, but yielded a 
variety of coins, metal and bone objects and architec-
tural elements of various periods. Most of the pavement 
blocks, particularly along the west half of the street, are 

* The work was accomplished with financial support provided 
by the Ministry of Culture and Tourism – DÖSİMM, Süley-
man Demirel University and the Suna & İnan Kıraç Research 
Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED); residen-
tial support provided by Yalvaç Municipality; and provisions 
provided by 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 Kazısı 2010

Excavations at Pisidian Antioch in 2010
Mehmet ÖZHANLI
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mermer parçalar ele geçti. Caddenin özellikle batı kıs parçalar ele geçti. Caddenin özellikle batı kıs
mındaki zemin taşları büyük oranda eksiktir. Ayrıca, geç 
dönemde su künklerinin döşenmesi için zemin taşları 
sökülmüştür (Res. 2). Açığa çıkarılmış olan yapıların da 
duvarlarının çok azı korunmuştur. Bu yapıların bazıların
da benzer bazılarında ise farklı buluntular görülmüştür. 
Meydanın güney ucunun doğu köşesinde bulunan yapı
da büyük bir depolama kabı, terazi ve mühür bulunur
ken; diğer yapılarda günlük kullanıma ait metal objeler 
ve seramik parçalarının görülmesi yapıların farklı amaç
lar için kullanıldığına işaret etmektedir. Cadde zeminin 
20 cm. üzerinde ele geçen, dönemini tespit edemediği
miz bir taş balta en ilginç buluntudur (Res. 3).

Cadde meydanının doğu portikosunun önünde düzenli 
bir şekilde beş adet postament yerleştirilmiş, bunların 
önünde devşirme malzeme ile geç dönemde yeni bir 
yapı inşa edilmiştir. Bu yapıda kullanılan bloklardan biri, 
üzerinde onurlandırma yazıtı bulunan bir heykel altlığı
dır (Res. 4). Postamentlerin kuzeyden güneye doğru 
ikincisiyle üçüncüsü arasında bir sokak tespit edilmiştir. 
Bu sokağın altında yaklaşık 1.5 m. derinliğinde ve 1 m. 
genişliğindeki kanalizasyon, meydanın ortasından geçen 
ana kanalizasyona bağlanmaktadır. 

missing. Additionally, it seems pavement blocks had 
been removed for installation of water pipes (Fig. 2). 
Walls of exposed structures have survived in very poor 
condition. Some of these structures contained finds 
similar to those aforementioned, while other buildings 
contained different finds. The structure at the east corner 
of the south end of the square contained a large storage 
jar, a scale and a seal; other buildings contained metal 
objects and potsherds related to daily use; this would 
suggest these buildings served different functions. The 
most interesting find is a stone axe uncovered at +20 cm. 
above the street level (Fig. 3).

Five postaments were placed in front of the east portico 
of the street-square and a new building was built with 
reused material in front of the postaments at a later 
period. One reused block here was a statue base with an 
honorary inscription (Fig. 4). An alley was noted between 
the second and third ones from the north. Beneath this 
alley is a sewage channel of about 1.5 m. deep and 1 m. 
wide which connects to the main sewage channel 
extending beneath the square.

Res. 1   Kent planı
Fig. 1   City plan

Res. 2   Cardo maximus  meydan
Fig. 2   Cardo maximus – square

Res. 3
Taş balta
Fig. 3
Stone axe
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Alanda üç farklı yerde kireç ocağı ve postamentlerin 
önünde karılıp yığılmış harç, erken dönemlere ait mer
merlerin yakılmış olduğunu belgelemektedir. Caddede 
açılan bölümün çizimleri tamamlanmış ve açığa çıkarı
lan mimari parçalar kataloglanmıştır.

2. Havuz Yapısı

Merkezi Kilise’nin kuzeybatısında bulunan ve Meclis 
Binası olduğu düşünülen çukur alanın anlaşılması için 
2009 yılında bazı sondajlar açılmıştı. Bu yıl alanda jeo
fizik çalışmaları ile yapının sınırları belirlenerek planı 
çıkarıldı. Dikdörtgen planlı havuz devşirme malzeme ile 
yapılmış ve zemini betonla (caementum) sıvanmıştır. 
Duvarın bazı bölümleri arazinin eğiminden faydalanarak 
yamaca yaslandırılmış ve sadece duvarın ön kısmı düz
gün taşlarla örülmüştür. Açılan sondajlarda çok az sera
mik ve birkaç adet korozyona uğramış sikke ele geçti. 

Cardo Maximus caddesinde zemin taşlarının sökülerek 
yeni bir künk döşendiğine yukarıda değinilmişti (Res. 2); 
künkler bu havuza su taşıyor olmalıdır. Kentin merkezi
de bulunan bu alandaki eski yapı büyük bir havuza 
dönüştürülmüş ve havuzdan kente su dağıtılmıştır. 

3. Kuzey Kilise Kazısı

2009 yılında çalışma başlatılan sektörlerde devam edil
di. Kilisenin orta ve güney nefi de açıldı. Zeminin tahrip 
olmuş bölümlerinde harçlı tabakanın altında, düzenli 
olarak defnedilmiş mezarlarla; farklı alanlarda dağınık 
halde gömülerle karşılaşıldı.

Kilisedeki çalışmada yüzeye yakın geç dönem dolgu
su içerisinde başı eksik çocuk taşıyan fildişi bir kadın 

Three lime kilns identified at three different points in the 
area as well as mortar mixed and heaped in front of the 
postaments show ancient marbles had been burnt. 
Drawings of exposed parts of the street were completed 
and architectural pieces were catalogued.

2. Pool

In 2009, soundings were dug in a building thought to be 
a bouleuterion. This building is located to the northwest 
of the Central Church. This year, a geophysical study was 
conducted and its plan was retrieved. The rectangular 
pool was built with spolia and its floor was paved with 
concrete (caementum). Some parts of the wall rested 
directly on the slope, making use of the topographic 
inclination, with only the front wall being built of cut 
stone. Soundings brought to light only a very few pot-
sherds and a few corroded coins.

The water pipes, noted above, installed by removing the 
pavement (Fig. 2), must have supplied water to the pool. 
The old, large building in the city center was converted 
to a pool and distributed water to the city.

3. Excavations at the North Church

Work continued in the same sectors initiated in 2009; 
the nave and south aisle of the church were exposed. 
Under the mortared layer of the destroyed parts of the 
floor were apparently planned graves whereas haphaz-
ardly planned graves were found at various other areas.

In the late-period filling close to the surface was an ivory 
figurine of a woman holding a child. The head of the 
woman is missing (Fig. 5). The woman’s hair is shoulder 

Res. 4   Yazıtlı altlık
Fig. 4   Inscribed base

Res. 5
Fildişi figürin
Fig. 5
Ivory figurine
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figürüni bulundu (Res. 5). Saçları omuz başlarına inen ve 
boynunda kolyesi bulunan kadın çıplak betimlenmiştir. 
Sağ tarafında bulunan desteğin üzerinde giysisi görül
mektedir. Kadın, dirsekten bükülü ve iki göğüs arasında 
duran sağ elinde nar ya da ona benzer bir şey tutmakta; 
sol eliyle desteklediği erkek çocuğu emzirmektedir. 
Nimrud fildişi ve Kıbrıs’ın çocuk taşıyan kadın figürünle
rine benzeyen bu eser, duruşuyla geç Klasik ve Hellenistik 
dönem Aphroditelerini anımsatmaktadır.

Yukarıda anlatılan kazı alanları dışında, kentin girişinin 
batısında kalan alanda bulunan besihanelerin Belediye 
tarafından yıkılmasıyla ortaya çıkan antik taşların etrafı
nın açılması sırasında kentin cadde döşeme taşlarına 
benzer bir zemin ortaya çıkarıldı. Zemin üzerinde İ.S. 3. 
ve daha sonraki yüzyıllara ait değişik tip ve boyutlarda 
birçok seramik, birkaç adet cam parçası, mermer plaka, 
metal cüruf ve ön yüzde, Iulia Domna’nın portresi ve 
ismi; arka yüzde, Ay Tanrısı Men ve yanında simgesi olan 
horozun bulunduğu bir adet bronz sikke ele geçmiştir. 
Yapılan çalışma sonucu zeminin bir caddeye ait olduğu 
ve bu caddenin Kentin Batı kapısından Yalvaç’ın kent 
merkezine devam ettiği anlaşılmıştır. Bu alan, Via 
Sebaste’nin kente ulaştığı uç nokta olmalıdır.

Diğer Çalışmalar

1. Seramik Çalışmaları: 2000 yılından itibaren çeşitli 
dönemlerde müze kazı çalışmaları sonucunda bulunan 
seramik eserlerin tasnifine ve çizimlerine devam edildi. 
Çizimler dijital ortama aktarılarak bilgisayar çizimleri de 
tamamlandı. 

Bu yıl yapılan en önemli çalışmalardan biri de 
Antiokheia’nın kil yataklarını belirlenmesi idi. Yapılan 
araştırmalarımız sonucunda Sücüllü Kasabası’nın sınırla
rı içerisinde tespit edilen kil yatağında alınan kille, Roma 
Dönemi’ne ait seramik formları yapıldı. Açık ateş ve 
yapılan ilkel fırında pişirilen örneklerle antik seramikler 
karşılaştırıldığında bire bir benzerlik görüldü.

2. Nymphaeuma Ait Plastik Eserler: 2009 yılında başla
tılan çalışmalara devam edildi ve eserlerin katalog çalış
maları büyük oranda tamamlandı. 

3. Epigrafik Araştırmalar: Epigrafik çalışmalar G. Şaroğlu 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Yalvaç ve civar köylerde 
bulunan epigrafik belgeler kaydedilmiştir. Cardo 
Maximus meydanında yapılan kazı çalışmalarında bir 
heykel altlığı üzerinde onurlandırma yazıtı ortaya çıka
rılmıştır.

length and she is naked with only a necklace as an 
adornment. Her costume is on the support to the right. 
The woman’s right arm is bent at the elbow and she 
holds a pomegranate or similar object while she breast-
feeds a boy she is holding with her left arm. The work is 
reminiscent of Cyprian or Nimrud ivories of female fig-
ures carrying a child and is also reminiscent of Aphrodite 
figures of late Classical and Hellenistic periods.

Apart from the excavation areas mentioned above, when 
the Municipality removed the holding area for cattles to 
the west of the city gate, a floor similar to the street pave-
ment was exposed. Small finds from this floor include 
various potsherds of the 3rd century A.D. and thereafter, 
a few glass fragments, a marble plaque, metal slag and a 
bronze coin with portrait and name of Julia Domna on 
the obverse and moon god Men with a rooster on the 
reverse. Studies showed that this floor belonged to a 
street leading from the West Gate toward Yalvaç’s city 
center, leading to the supposition that this might be the 
terminal of the Via Sebaste.

Other Work

1. Pottery Studies: Classification and drawings of pottery 
uncovered by the Museum during various excavations 
since 2000 continued. Drawings were also transferred to 
digital format.

One of the most important tasks completed this year was 
the identification of the clay beds of Antioch which sup-
plied the clay for much of the area’s pottery production. 
The clay bed was found within the borders of Sücüllü 
Kasabası where the pottery was fired in either open fires 
of primitive kilns. Identification was made as a result of 
one-to-one parallelism with ancient sherds.

2. Sculpture from the Nymphaeum: Work initiated in 
2009 was continued and cataloguing was completed to 
a great extent.

3. Epigraphic Studies: G. Şaroğlu conducted the epi-
graphic studies and documented the epigraphic finds 
from Yalvaç and neighboring villages. An honorary 
inscription was found on a statue base exposed in the 
excavations at the Cardo Maximus square.
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Rhodiapolis Kazıları 22 Haziran-22 Ekim 2010 tarihleri 
arasında devam etmiştir. Çalışmalar Kazı, Alan Genel 
Temizliği ve Projeler adı altında gerçekleşmiştir*. 

Kazı Çalışmaları ve Ulaşılan Sonuçlar

Kazı çalışmaları Asklepieion, Hadrianeum (Hadrian 
Sebasteionu), Asklepieion ve Hadrianeum Stoası, 
Opramoas Ailesi Heroonu ile doğu cephesi ön alanı, 
Hıristiyanlık Dönemi savunma duvarı (tiyatro batı yama-
cı), kilise ve güney önü, batı kent kapısı, prytaneion-and-
ron (?), agora stoası, G yapısı birimlerinde gerçekleştiril-
miştir. Yazıt çalışmaları, restorasyon ve konservasyon 
çalışmaları ile geniş bir alanda ağaç ile çalıdan arındırma 
ve temizlik işleri yapılmıştır. Çevre yüzey araştırmaları 
kapsamında ise Rhodiapolis’in yakın çevresi incelenmiş 
ve yerleşimin sınırları içinde kalan tüm kalıntıların belir-
lenip envanterlenmesine devam edilmiştir. 

Asklepieion (E. Akalın) (Res. 1): 2008 sezonunda başla-
dığımız yaklaşık 1500 m2 alanı bulunan, sağaltım odala-
rı, avlu, tapınak ve kütüphane gibi birçok birimden olu-
şan Asklepieion’un kazılarına bu yıl da devam edilmiş; 
avlunun batı dışında kalan diğer mekânları açılarak 
nicelikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Oda zeminlerinde 
bulunan demir ve bronz cerrahi alet parçaları, geçen yıl 
bulunmuş olan şurup kaşığı ve boğaz kontrolünde 

* Ziyaretleri ve yakın takipleri yanı sıra teşvikleri için Kültür ve 
Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay’a, kazı izni ve her 
konudaki destekleri için Genel Müdürlüğümüze, zora ve 
dara düştüğümüz her anda yanımızda olan Üniversitemiz 
Rektörlüğü ve çalışanlarına, destekleri için Kumluca Kayma-
kamı Sayın Salih Işık’a, kazı çalışmalarını sahiplenen Kumlu-
ca Belediye Başkanı Sayın Hüsamettin Çetinkaya ve ekibine, 
uyumlu çalışmaları ve destekleri için Bakanlık Temsilcimiz 
Ü. Çınar’a, çalışmalarımızda görev alan tüm öğrenci ve işçi-
lerimize gönülden teşekkürlerimizle… 

Excavations at Rhodiapolis lasted from June 22nd to 
October 22nd and covered various areas such as excava-
tions, site cleaning and projects*.

Excavations and Results Obtained

Excavations were carried out in the Asklepieion, the 
Hadrianeum (Hadrian’s Sebasteion), the Asklepieion 
and the Hadrianeum Stoa, the Opramoas Family Heroon 
and an area in front of its east façade. Additionally, exca-
vations were carried out at the Christian period protec-
tive wall (west slope of the theater), and the church with 
its south side, the west city gate, the prytaneion-andron 
(?), the agora stoa, and rooms of building G. Clearing of 
vegetation across a wide area was carried out together 
with epigraphic work, restoration and conservation. 
Within the time frame of surveys of the environs, identi-
fication and inventorying of all remains within the terri-
tory continued.

Asklepieion (E. Akalın) (Fig. 1): The Asklepieion covers 
an area of ca. 1500 sq. m. and comprises many sections, 
such as treatment rooms, a courtyard, a temple and a 
library. Excavations started in 2008 and continued 
through the 2010 season. The rooms outside the west 
side of the courtyard were excavated and their function 
and identification were attempted. Due to fragments 
belonging to iron and bronze surgical tools, found on the 
floors of the rooms, and a medicine spoon and spatula 

* We would like to express our sincere gratitude to our Minister 
Mr. Ertuğrul Günay for his visit and close follow-up, General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums for the exca-
vation permission and all supports, Akdeniz University Rec-
torate for their unending support in all cases, Kumluca 
Kaymakamı Mr. Salih Işık, Kumluca Mayor Mr. Hüsamettin 
Çetinkaya and his team, the state representative Ü. Çınar and 
all the participant students and workers.

Rhodiapolis Kazıları ve Çevresi Araştırmaları 2010 

Excavations at Rhodiapolis and Surveys in  
Its Environs in 2010

İsa KIZGUT
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kullanılan spatül gibi buluntular nedeniyle avlunun çev- spatül gibi buluntular nedeniyle avlunun çev-
resinde olmayan iç mekânların cerrahi müdahale odala-
rı ve bulaşıcı hastalıklardan yatan diğer hastalara ayrıl-
mış mekânlar olduğu düşünülmektedir. Asklepieion 
odalarının batı duvarı kuzey-güney yönlü uzanan basa-
maklı bir sokakla sonlanır. 

Hadrian Sebasteionu (Hadrianeum) (Res. 2-3): Yapı, 
yasadışı kazılarla tahrip edilmiş, özellikle zemin altına 
dek inilerek heykel podyumlarının alt yapısına ulaşılma-
ya çalışılmıştır. Bu sırada zemin tamamen yok edilmiş, 
yapının arka ve güney duvarlarında tehlike yaratabilecek 
kırık ile çatlaklar meydana gelmiştir. 

Moloz dolgudan arındırılan yapının planı tamamen 
çıkarılmıştır. Hadrianeum yapısının güney (arka) duvarı 
1.00 m. öne çıkan duvar dilleri ile bölümlenmiştir. 
Ortadaki nişli ve batıda kalan bölümün heykel altlıkları-
nı oluşturmak için yerleştirilen bloklar nedeniyle doğuda 
kalan bölüme göre derinliği daha fazla tutulmuştur. Orta 
ve batı nişlerde heykel podyumu oluşturulmuşken doğu 
bölüm boştur. Mekân iç duvarları diğer yapılarda karşı-
laşıldığı gibi stüko kaplamalı olmalıdır. Zemin kazıların-
da boyalı küçük sıva parçaları bulunmuştur. Cephe 
düzenlemesi ise Sebasteion yapılarında olduğu gibi 
sütunlu ve açıktır. İon tarzında olduğu anlaşılan ve çok 
kırıklı parçalara ayrılmış olan altlıklardan bazılarının 
restitüsyonları yapılabilmiştir. Köşelerde ise yarım sütun-
lar bulunmaktadır. Yarım sütunlar dışında yerleştirilen 
dört sütun ile cephe tamamlanmaktadır. 

Opramoas Ailesi Anıtı (Res. 4): Anıt, Hadrianeum ile 
arka adadaki G Yapısına ulaşmak için basamaklı bir 
sokak açıklığı bırakıldıktan sonra, aynı yönde bir başka 
anıt yapısı olarak inşaa edilmiştir ve tek mekândan oluş-
maktadır. Daha sonra bu yapıya birçok mekân eklendiği 
anlaşılmaktadır. Cephede bulunan yazıtlara göre 

used for checking the throat (both of which were found 
in the previous season) it is likely the inner rooms, not 
lining up directly along the courtyard, were used for 
surgeries and for patients with infections. On the west, 
the rooms of the Asklepieion terminate at a street with 
steps running in the north-south direction.

Hadrian’s Sebasteion (Hadrianeum) (Figs. 2-3): Illicit 
digs have caused considerable damage to this building; 
their attempts to reach beneath the statue bases have 
damaged the entire floor and dangerous-looking cracks 
have appeared in the back and south walls.

The rubble filling was completely removed and the build-
ing was entirely exposed. The rear (south) wall of 
Hadrianeum is divided into sections with buttress-like 
walls projecting about 1.00 m. out. Statue bases were 
placed in the central part with niches. The western part 
was built deeper than the eastern part. Although there 
are podiums for statues in the central and western nich-
es, the east part appears bare. The interior walls must 
have been plastered over with stucco, as in other build-
ings. In excavations of the floor, small fragments of 
painted plaster were found. Its façade has columns and 
is open, as in other sebasteion buildings. Some of the 
bases were broken into many pieces, but were identified 
as of Ionic style and could be restituted. In the corners 
are semi-columns and, in between those, are four full 
columns completing the façade arrangement.

Opramoas Family Monument (Fig. 4): This single-room 
monument was built near Building G, which lies across 
the stepped street behind the Hadrianeum. Many other 
rooms were annexed to the monument later. As learned 
from the inscriptions on its façades, this was an honorary 
monument erected by Opramoas for his family, but 
above all, his parents.

Res. 1   Asklepieion
Fig. 1   Asklepieion

Res. 2   Hadrianeum kazı öncesi
Fig. 2   Hadrianeum, before excavations
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Opramoas tarafından başta ebeveynleri olmak üzere 
ailesi için yaptırılan bir onur anıtıdır. 

Yapının cephesi ve içi molozdan arındırılarak mimari 
döşemin anlaşılırlığı sağlanmıştır. Yapının kaçak kazıcı-
lar tarafından en az iki kez 1.50 m. derinliğe dek kazılan 
zemini tamamen tahrip olmuştur. Kuzeybatı iç köşede 
korunmuş zeminin bir kısmı mozaik ya da PT alt yapısı-
na işaret etmektedir. Duvarlar, köşe ve kapı kenarlarında 
blok taş, diğer yerlerde ise eşit büyüklükte olmayan yerel 
taşlarla örülüdür. Cephe ise geniş bir kapı ile dışa açıl-
maktadır. Profilli blokların izlerine göre lento üç faskia-
lıdır. Çok sayıdaki yazıtlı bloğun cepheye monte edildiği 
anlaşılmaktadır. Cepheye ait olduğu anlaşılan yazıtlar-
dan bazılarının yayınlandığı tespit edilmiş, diğerlerinin 
ise yeni bulunduğu anlaşılmış ve ekibin yazıt bilimcisi 
tarafından deşifre edilmiştir. Yeni bulunan fakat bir bölü-
mü eksik olan yazıtın içeriğine göre yapı Opramoas 
tarafından anne, baba ve erkek kardeşine onur anıtı 
olarak yaptırılmış ve yapının içerisine konulan heykeller-
le bu bireyler onurlandırılmıştır. Yapı kuzey cephelidir ve 
eşik ölçülerine göre 1.70 m. genişliğinde kapı bulun-
maktadır. Kapısının her iki sövesi de yerinde değildir. 
Parçalara ayrılmış olarak ele geçen söveler taş tarlasına 
çekilmiştir. Batı ve doğu duvarlarda üstü düz bitimli iki 
niş bulunmaktadır, doğu niş kaçak kazıcılar tarafından 
kısmen yıkılmış, içerinin kazılan toprağı buradan dışarı 
atılmıştır. Kuzey duvar tamamen korunmuş ve buraya iri, 
düzgün ve profilli bloklarla tüm duvarın genişliğinde bir 
altlık oluşturulmuştur. Duvar boyunca devam eden altlı-
ğın doğu başlangıcında Opramoas’ın annesi, batı biti-
minde ise babası anılmıştır. Bu detaylardan başka altlığın 
üst bloklarında dörtgen formlu traşlanmış üç iz bulun-
maktadır. 

Asklepieion-Hadrianeum Stoası: Asklepieion önünden 
başlayıp Hadrianeum önünden geçen ve Opramoas 

The façade and interior of the monument were com-
pletely cleared of rubble and architecture was exposed. 
Dug down at least twice to the -1.50 m. level by treasure 
hunters, its floor was entirely damaged. A small fragment 
of flooring, preserved in the northwest corner, shows lin-
ing for mosaic or terracotta plaque paving. The walls are 
built with local stones of various sizes, while corners are 
finished with fine dressed blocks. A wide doorway on the 
façade gives way to the interior. According to traces of 
profiled blocks, the lintel had three fasciae. Numerous 
blocks with inscriptions were fitted on the façade. Some 
of the inscriptions have been already published, but the 
newly exposed ones were deciphered by the team epig-
rapher. According to the newly found inscriptions (partly 
missing) Opramoas erected the monument in honor of 
his mother, father and brother and their statues were 
erected inside. The façade faces north and has a door-
way width of 1.70 m., as measured at the threshold. 
Both jambs are missing but their fragments were found 
and were placed in the stone field. On the east and west 
walls is a niche with a flat top; the east niche was partly 
damaged by treasure hunters and rubble from the inte-
rior was discarded through here. The north wall has sur-
vived intact and a base had been built along the wall, 
using large, finely dressed blocks with profile. At the east 
end of this base, Opramoas’ mother, and at its west end 
his father, were honored. Also, there are three rectangu-
lar marks on the upper pieces of the base that had been 
chiseled off.

Asklepieion-Hadrianeum Stoa: The stoa, starting from 
the front of the Asklepieion, passing by the Hadrianeum 
and terminating at the Opramoas family heroon, was 
entirely in ruins. Its excavation was completed last 
year. A preserved pier, a column and an Ionic capital 
were re-erected. Excavations at Hadrianeum and the 

Res. 3   Hadrianeum, kazı sonrası
Fig. 3   Hadrianeum, after excavations

Res. 4   Opramoas Ailesi Anıtı
Fig. 4   Opramoas Family Monument



97

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

Ailesi Heroonu ile son bulan stoa tamamen yıkılmış 
durumda idi. Asklepieion stoasının kazısı geçen sezon 
bitirilmiş, korunabilmiş bir dikme ile bir sütun, İon baş-
lığı ile birlikte ayağa kaldırılmıştı. Hadrianeum ile 
Opramoas Ailesi Stoası kazısı bu sezon tamamlanmış, 
üst örtü ve cepheye ait bezemeli ve yalın bloklar kirala-
nan kepçe-vinç yardımı ile kaldırılarak taş tarlasına 
çekilmiştir. 4.85 m. genişliğindeki stoanın orijinal planı 
tamamlanıp restitüsyonu yapılacaktır. Bezemeli blokla-
rın ön incelemelerine göre iki farklı yapım evresi tespit 
edilmiştir. 

Kent Batı Kapısı ve Caddesi (Res. 5): Kentin şimdilik tek 
ana giriş kapısı olarak görülen batı kapısı neredeyse 
tamamen yıkılmış durumda idi. Bazıları yazıtlı, bazıları 
profilli ve mimari bezekli olan blokların uygun olanları 
restorasyonda kullanılmak üzere envanterlenmiştir. Giriş 
kapısının ilk evresinin Roma, sonraki evrenin ise 
Hıristiyanlık Dönemi olmak üzere iki evresi tespit 
edilmiştir. 

Hıristiyanlık Dönemi Korunma Duvarı: Bu alanda görü-
len mimari bezemeli parçalar, 2007 yılında gün yüzüne 
çıkarılmış olan profilli bloklar tapınak malzemesi olarak 
değerlendirilmekteydi. Hem tiyatronun kuzeybatı köşe-
sindeki dolguyu temizlemek hem de bu denli zengin 
mimari parçaların niceliğini anlamak amacıyla başlatı-
lan kazılar yeni bir bulguyla karşılaşmamızı sağladı. 
İçerisinde bol miktarda ikinci kullanım mimari malze-
menin hatta tiyatro koltuklarının olduğu duvarın 
Hıristyanlık Dönemi korunma duvarı olduğu anlaşılmış-
tır. İçerisinde çok uzaktan getirilemeyecek denli büyük 
ve ağır monolit bir bloktan oluşan ante ucu kullanılmış-
tır. Ayrıca duvar yıkıntısı içerisinden gelen yazıtlı bir 
konsol parçasında “Athena Polias” Tapınağı’nın rahibin-
den söz edilmesi tapınağın yakınlarda bir yerde varlığına 
işaret etmekteydi. Bu alanın 30 m. yukarısında bulunan 
kilise içerisinde ele geçen ve İ.Ö. 2. yy.’ın başına tarihle-
nen bir başka yazıtta da Athena Polias Tapınağı’na bir tür 
katkıda bulunan, Seleukoslara bağlı askeri bir kişiliğin 
adı geçmektedir. Tapınağın en az 400 yıl Rhodiapolis 
halkına hizmet verdiği anlaşılmaktadır. 

Kilise: Yapıdaki çalışmalar hem kazı hem de konservas-
yon şeklinde sürmektedir. Geçen sezon gün yüzüne 
çıkarılan kuzey nefin mozaikli zemininin restorasyonuna 
devam edilmiş, diğer taraftan da kuzey duvarın sağlam-
laştırma çalışmalarına başlanmıştır. Kuzey nefte restore 
edilen mozaiklerin genellikle geometrik desenlerle oluş-
turduğu görülmektedir. Nef parapetlerinin bazılarında 
görülen bezemeler yer döşemesindeki mozaiklerin 
desenleri ile benzeşmektedir. Rhodiapolis Bazilikası’nda 
yapılan kazı çalışmaları, kilisenin güney nefinde ger-
çekleştirilmiş, mozaikli zeminiyle birlikte güney nef 

Opramoas family stoa were completed in this campaign. 
Decorated and plain blocks, belonging to the superstruc-
ture and the façade, were removed to the stone field 
using rented crane-scoop machinery. The stoa measures 
4.85 m. wide and when its plan is completed, its restitu-
tion will be prepared. Preliminary study of decorated 
blocks revealed two phases of construction.

West Gate and Street of the City (Fig. 5): The only city 
gate known to date is almost entirely in ruins. Blocks 
with inscriptions, decorations or profiles were invento-
ried for re-use in future restoration. The city gate was 
seen to have been constructed in two phases, the first 
being in the Roman period with the second in the 
Christian period.

Protective Wall of the Christian Period: Decorated 
architectural pieces seen in this area, along with profiled 
blocks uncovered in 2007, were thought to belong to a 
temple. Excavations, initiated to remove the filling at the 
northwest corner of the theater and to clarify the mean-
ing of these building materials, led to a new discovery. 
The wall, containing numerous spolia including even 
theater seats, was understood to have been a protective 
wall from the Christian period. A very heavy and large 
anta terminal block, impossible to carry a far distance 
from where was found, was also incorporated into it. An 
inscribed console fragment from this wall mentions the 
priest of Athena Polias, suggesting this temple was some-
where nearby. Another inscription, uncovered inside the 
church, 30 m. above and dated to the 2nd century A.D., 
mentions the name of a Seleucid military personage.This 
epigraphy would indicate the Athena Polias temple 
served the Rhodiapolitans for 400 years.

Church: The work here continues with excavation and 
conservation. Restoration of the mosaic pavement in the 

Res. 5   Kent batı kapısı
Fig. 5   West gate of the city
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tamamıyla ortaya çıkarılmıştır. Diakonikon olarak adlan- ortaya çıkarılmıştır. Diakonikon olarak adlan-
dırılan güneydoğudaki mekânın hemen batısındaki alan 
2008 yılı içerisinde ortaya çıkarılmıştı. Bu yıl da bu 
alandan batıya doğru yaklaşık 16x6 m. boyutlarındaki 
uzunlamasına alanda, dört açmada kazı çalışması ger-
çekleştirilmiştir. 

Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları (Res. 6)

- Riskli Duvarların Konservasyonu ve Keeping (Duvar 
üstünün koruma harcı ile kaplanması) Uygulamaları: 
Kazı Başkanlığı olarak hazırladığımız proje ile yıkılma 
riski taşıyan duvarların en çok tehlike arzeden bazı 
bölümleri onarılarak sağlamlaştırılmıştır. Kazı çalışmala-
rı tamamlanan “Asklepieion”, “Sebasteion” ve “Opra-
moas Ailesi Heroonu” olarak adlandırılan yapıların 
yapımında kullanılan moloz taş ve kireç harçla örülen 
duvarların bazı bölümlerinde yıkılma ve malzeme kaybı 
görülmekte idi. Bu yapıların onarımları yapılarak güven-
ceye alınmıştır.

- Sikke ve Bronz Eser Konservasyonu: Ele geçen sikkeler 
ile bronz eserler, Rhodiapolis Kazıları restorasyon ekibi 
tarafından temizlenerek konservasyonu yapılmış ve liste-
lenerek envanterlenmiştir. 

- Seramik Konservasyonu: Kazı çalışmaları sırasında gün-
yüzüne çıkan seramik parçalarının birleşebilir olanları Y. 
Hacışevki tarafından birleştirilerek kapların niceliği 
anlaşılır duruma getirilmiştir. 

- Blok Konservasyonu: Deprem, yangın ve kaçak kazılar-
la tahrip olan bloklar restorasyon ekibince hazırlanan 
altyapı ile yapıştırılmakta ve ilgili yapının yakınına götü-
rülmektedir. Olanak bulundukça bu blokların tamamı-
nın konservasyonu yapılacak ve restorasyonda kullanıla-
cak duruma getirilecektir.

Epigrafik Çalışmalar

Kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarılan yazıtlar 
Prof. Dr. B. İplikçioğlu ve ekibince değerlendirilmiştir. 
Ön çalışmalar sonucunda Rhodiapolis ve Likya Bölgesi 
tarihi için önemli bilgilere ulaşılmıştır. 

Kente Ulaşımı Sağlayacak Turizm Yolu Projesi 
Çalışmaları

Rhodiapolis’e ulaşım Kumluca merkezinden 4.5 km. 
uzunluğunda ve 2009 yılında İl Özel İdare tarafından 
mucurla kaplanan orman yolu ile ulaşılmaktadır. Yolun 
dar olması nedeniyle Kumluca Belediye Başkanlığı, 
Orman İşletme Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı’nca 

north aisle of the church, uncovered last year, continued 
and reinforcing work for the north wall began. The mosa-
ics of the north aisle mainly have geometric motifs. 
Decoration seen on the parapets separating the nave, are 
similar to those of the mosaics. Excavations uncovered 
the south aisle, together with its mosaic floor. The area 
just to the west of the diakonikon in the southeast was 
previously uncovered in 2008. This year, work was car-
ried out in four trenches to the west of this area, measur-
ing a total 16x6 m.

Restoration and Conservation Work (Fig. 6)

- Conserving walls that posed a threat and the “keeping” 
application: With the project prepared by the excavation 
director, some dangerous parts of walls that were 
doomed to fall were repaired and reinforced. Some walls 
of the Asklepieion, Sebasteion and Opramoas Family 
Heroon, were built with rubble and mortar, and were in 
very poor condition. These were repaired, improving the 
safety and security of area.

- Conservation of coins and bronze finds: Coins and 
bronze finds from the excavations were cleaned, con-
served and inventoried by the restoration team.

- Pottery conservation: Fragments that matched were put 
together by Y. Hacışevki and thus their forms could be 
understood.

- Conservation of blocks: Blocks damaged by treasure 
hunters, fire and earthquakes were glued together by the 
restoration team and were moved closer to their original 
building. As conditions allow, these blocks will be con-
served and prepared for use in future restoration work.

Res. 6
Konservasyon 
çalışmaları, tiyatro
Fig. 6
Conservation work, 
theater
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yapılan keşif ve ön çalışma ile yeni bir güzergah belir- keşif ve ön çalışma ile yeni bir güzergah belir-
lenmiştir. 

Rhodiapolis’in çehresini değiştiren bu çalışmalarımızı 
destekleyen diğer projeler aşağıdadır: 

1. Firesense Yangına Duyarlı Alarm Sistemi: Bilkent 
Üniversitesi tarafından Avrupa Birliği’nin 7. Çerçeve, 
Çevre programı (İklim Değişikliği) (FP7-ENV-2009-1–
244088-FIRESENSE, FIRESENSE (Fire Detection and 
Management through a Multi-Sensor Network for the 
Protection of Cultural Heritage Areas from the Risk of 
Fire and Extreme Weather Conditions, www.firesense.
eu) tarafından desteklenen FIRESENSE projesi kapsamın-
da, kültürel miras alanlarının yangın riski ve olumsuz 
hava şartlarına karşı korunması alanında uygulama pilot 
bölgesi olarak Türkiye’de Rhodiapolis seçilmiş bulun-
maktadır. Bölge Koruma Kurulu’ndan alınan izinle kente 
elektirik çekilmiş ve gereken iki kamera Asklepieion 
apsisli duvarı ile Opramoas Stoası güney köşesine yerleş-
tirilmiştir. 

2. Yapıların Nano Teknolojik Ürünler İle Korunması 
Projesi: Akdeniz Üniversitesi bünyesinde geliştirilen 
nano teknoloji esaslı ürünlerin tarihi eserler üzerinde 
uygulanması ile doğal koşullardan etkilenmemesi ve 
gelecek nesillere aktarılması düşünülmektedir. Türkiye 
genelinde ilk uygulamanın Rhodiapolis kentinde yapıl-
ması için gerekli görüşmeler ve mutabakat sağlanmıştır. 
Bölüm sorumlusu Akdeniz Üniversitesi Kimya Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. E. Arpaç ile Kazı Başkanlığı bir-
likteliğinde, oluşturulacak ekip ve ekipman ile Rho-
diapolis bünyesindeki yapılarda deneme amaçlı uygu-
lamaya restoratörlerle birlikte başlanmasına karar veril-
miştir. 

3. Tiyatro Restitüsyon ve Restorasyon Projesi: Genel 
Müdürlüğümüz izni ve Antalya Rölöve Müdürlüğü’nün 
kontrolü ile yapılmakta olan “Rhodiapolis Tiyatrosu 
Restitüsyon ve Restorasyon Projesi” başlamış bulunmak-
tadır. Altyapı için gereken lazer taramalı rölöve çalışma-
ları tamamlanarak büro çalışmalarına geçilmiştir. 

Epigraphic Work

Inscriptions, uncovered in the course of excavations, 
were studied by Prof. Dr. B. İplikçioğlu and his team. 
Preliminary studies have led to important information 
about the history of Lycia and Rhodiapolis.

New Road to the Site

Access to Rhodiapolis from Kumluca town center was 
via a 4.5 km. long countryside road covered with grits 
by the provincial administration of Antalya in 2009. 
As this road was very narrow, a new route was identified 
by Kumluca Municipality, Forestry Department and 
Excavations Direction.

Other projects supporting our efforts to promote 
Rhodiapolis are as follows:

1. Firesense Alarm System for Fires: Rhodiapolis was 
picked as a pilot site in Turkey for the implementation of 
FIRESENSE (FP7-ENV-2009-1–244088-FIRESENSE, Fire 
Detection and Management through a Multi-Sensor 
Network for the Protection of Cultural Heritage Areas 
from the Risk of Fire and Extreme Weather Conditions 
(www.firesense.eu). The project by Bilkent University is 
supported by the EU’s 7th Framework Programme 
Environment (including Climate Change). The project 
targets cultural heritage sites and aims to protecting them 
from fire and extreme weather conditions. This program 
will be implemented at only four sites in the world. With 
permission from the Regional Board, electricity was sup-
plied to the site and two cameras needed were installed 
on the apsidal wall of the Asklepieion and the south 
corner of the Opramoas stoa.

2. Protection of the Buildings with Nano-Technological 
Products: Nano-technological products developed at 
Akdeniz Unviersity will be applied on ancient monu-
ments to protect them from weathering and assuring 
they will pass on to future generations. After negotia-
tions, it was decided to implement the product first at 
Rhodiapolis. Prof. Dr. E. Arpaç of Akdeniz University 
Dept. of Chemistry and Excavations Directorate have 
agreed to start implementation, together with a team 
restorers which will be formed and will acquire neces-
sary equipment.

3. Restitution and Restoration of the Theater: With the 
permission from the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums and under the supervision of 
Antalya Relevé Directorate, the “Rhodiapolis Theater 
Restitution and Restoration Project” has been initiated. 
Laser scanning relevé work required for the infrastructure 
has been completed and now documentation began.
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Side Antik kentinde, 12 Temmuz - 8 Eylül 2010 tarihleri 
arasında sürdürülen çalışmalarımızın en temel başlıkla-
rını “stratigrafiye dayalı yapı araştırmaları”, “mimari 
koruma ve belgeleme” ile “mimari düzenleme” çalışma-
ları oluşturmaktadır*. 

I. Kazı ve Araştırma Çalışmaları (F. Soykal Alanyalı – 
A. T. Tek – D. Şen Yıldırım – B. S. A. Oransay)

1. Dionysos Tapınağı (Res. 1)

Dionysos Tapınağı’nda, 2009 yılında başlatılan çalışma-
ların devamı niteliğinde, 8 ayrı alanda daha çalışılmıştır 
(Sd. Dion. Tap. 2010; Sond. 1-8/10). 

Tapınağın güneydoğu köşesinde Sond. 1/10 da yürütülen 
çalışmalar kapsamında 11.51 m. seviyesinde oldukça 
düzgün üst üste yerleştirilmiş iki bloktan oluşan, pod-
yum bloklarının oturduğu zemin tespit edilmiştir. 
Podyum blokları sökülmüş olsa da zemin üzerinde izleri 
hâlâ görülebilmektedir. Bu zemin üzerinde tespit edilen 
iki konglomera blok, önde uzanan podyum bloklarının 
arkasında yer alan ve yukarıdan binen yükü taşımak için 
yerleştirilen bloklardan geriye kalan sadece ikisidir. Aynı 
konstrüksiyon tapınağın güney ve batı kenarında iyi 
korunmuş bir şekilde görülmektedir. Güneydoğu köşe-
de, 11.50 m. seviyesinde uzanan zeminin gerçekten 
tiyatroya ait fil ayaklarının altındaki paye ve bu payeler 
arasında uzanan gergi duvarı tarafından kesildiği açıkça 
tespit edilmiştir. Ayaklar arasındaki gergi duvarı 11.50 m. 
seviyesinde zeminin üzerine oturtulmuştur ve 12.50 m. 
seviyesinden itibaren aşağıya doğru harçlı bir örgü şek-
liyle uzanmaktadır. Duvar 10.73 m. seviyesine kadar 
takip edilebilmektedir. Bu seviyeden itibaren aşağıya 

* 2010 yılı Side çalışmalarını destekleyen Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, 
Türk Tarih Kurumu’na, Anadolu Üniversitesi’ne, Antalya İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Manavgat Kaymakamlığı’na, 
Side Belediyesi’ne, Side Müze Müdürlüğü’ne ve Bakanlık 
Temsilcimiz M. Kolağasıoğlu’na teşekkür ederiz. 

The 2010 campaign at Side lasted from 12th July to 8th 
September and the work can be grouped under three 
major headings: “structural studies based on stratigra-
phy”, “architectural conservation and documentation”, 
and “architectural arrangement”*.

I. Excavations and Surveys (F. Soykal Alanyalı –  
A. T. Tek – D. Şen Yıldırım – B. S. A. Oransay)

1. Dionysos Temple (Fig. 1)

The work initiated at Dionysos Temple in 2009 contin-
ued in eight areas (Sd. Dion. Tap. 2010; Sond. 1-8/10). 

In the southeast corner of the temple, work at Sond.1/10 
brought to light the floor of two fine blocks placed on top 
of each other, on which the podium blocks sit at 11.51 
m. level. Although the podium blocks had been removed, 
their marks on the floor could still be seen. Two conglom-
erate blocks, which were used to carry the load and 
were placed behind the podium blocks, are the only 
ones surviving. The same well-preserved construction is 
also observed on the south and west sides of the temple. 
The floor, extending at 11.50 m. in the southeast corner, 
was seen to be cut off by a tension wall between the 
piers beneath the gigantic piers of the theater. The ten-
sion wall sits on the floor at 11.50 m. level and it extends 
downward with mortar masonry as of 12.50 m. The wall 
could be traced to 10.73 m. level, after which work 
could not continue further. Ceramics from this area were 
dated to the 2nd century A.D.

In Sond. 2/10, Ceramics encountered at the bottom level 
(10.80 m.) of the temple’s foundation blocks, and were 

* We would like to thank the Ministry of Culture and Tourism 
and General Directorate of Cultural Heritage and Museums, 
Turkish Historical Society, Anadolu University, Antalya Direc-
torate of Culture and Tourism, Manavgat Kaymakamlığı, Side 
Municipality, Side Museum Directorate and the state repre-
sentative M. Kolağasıoğlu.

Side 2010

Excavations at Side in 2010
Hüseyin Sabri ALANYALI
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doğru çalışmaya devam edilememiştir. Bu alandan ele 
geçen seramikler İ.S. 2. yy.’a tarihlenmektedir. 

Ayrıca, Sond. 2/10 da yapılan çalışmalar kapsamında 
tapınağın temeline ait blokların hemen alt seviyesinden 
(10.80 m.) itibaren görülen ve İ.S. 4. yy.’a tarihlenen 
seramikler tapınakta ve/veya hemen önünde İ.S. 4. yy.’da 
ciddi bir düzenlemenin olduğuna işaret etmektedir. 

Tapınağın içindeki tabakalanmayı görebilmek ve sonuç-
larını bir önceki yılla karşılaştırmak üzere açılan Sond. 
3/10 da tapınağın zemin seviyesinde esasen 12.35 m.’de 
başlayan ve 9.15 m.’ye kadar uzanan yaklaşık 3.20 
m.’lik alandan elde edilen sonuçlar oldukça ilginçtir. En 
üstteki katmanda 12.35-11.75 m. seviyeleri arasında ele 
geçen günümüze ait modern malzeme, buranın daha 
önceki araştırmalar sırasında tapınağın temel konstrüksi-
yonunu görmek amacı ile açıldığına işaret etmektedir. 
Bu tabakadan ele geçen sikkeler kendi içinde tarihsel bir 
bütünlük oluşturmaktadırlar. En erken tarihli olanı İ.S. 
347-348 yılına ait olsa da, yoğun olarak en geç tarihlile-
ri 457-474 ve 450-491 yılına işaret etmektedir. Bu bağ-
lamda alanın İ.S. 5. yy.’ın ikinci yarısında tesviye edile-
rek yeniden kullanıldığını ve bu kullanıma ait zemin 
seviyesinin de yaklaşık 12.35 m. olduğunu ifade edebili-
riz. 2009 yılı sondajlarında tapınağın temel katmanları-
nın 5. yy.’ın ortalarında ya da hemen sonrasında tesviye 
edilerek doğu duvarının inşa edildiği yani bu tarihlerde 
tapınakta köklü bir değişimin yaşandığı tespit edilmiştir. 
Bu yıl ele geçen buluntular bu tarihi biraz daha yukarıya 
çıkarmaktadır. 

dated to the 4th century A.D., point to an extensive 
arrangement either, in front of, or close to the front of, 
the temple in the 4th century A.D.

Sond. 3/10 was dug in order to clarify stratification for 
comparison with the results of the previous year’s work. 
It yielded very interesting results from an area of 3.20 m., 
starting at 12.35 m. and extending to 9.15 m. the upper-
most layer between 12.35-11.75 m. contained present-
day materials and showed this area had been previously 
excavated to investigate the foundation construction of 
the temple. Coins from this level, constituted a historic 
unity among themselves. The earliest one is dated to A.D. 
347-348 while the most common ones are dated to A.D. 
457-474 and A.D. 450-491. Thus, it can be said that this 
area was re-leveled in the second half of the 5th century 
with the floor level of this phase at about 12.35 m. 
Soundings in 2009 had shown the foundation layers of 
the temple were leveled in the middle or right after the 
mid-5th century, with the east wall built (i.e. a radical 
alteration was done on the temple). This year’s finds 
would move this dating somewhat up.

The pressed flooring, identified at 11.42/11.46 m. in 
2009 (Sond. 1/09, 2/09, and 3/09) is also found in Sond. 
3/10. The foundation blocks of the temple were placed 
on this flooring which forms part of the foundation of the 
temple. Ceramics of the 2nd century A.D. (K. 24/10 and 
K. 27/10) found right on this flooring, may suggest an 
intervention down to this level during the construction of 
the theater, but this is difficult to ascertain.

Res. 1a
Dionysos Tapınağı 
2010 yılı çalışmaları
Fig. 1a
Work at Dionysos 
Temple in 2010
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2009 yılında (Sond. 1/09, 2/09 ve 3/09) 11.42/11.46 m. 
seviyeleri arasında tespit edilen sıkıştırılmış bir zeminin 
varlığı Sond. 3/10 da da tespit edilmiştir. Bu alan tapına-
ğın temel bloklarının yerleştirildiği zemin olduğu gibi 
aynı zamanda tapınağın temel konstrüksiyonunun da bir 
parçasıdır. Bu zeminin hemen üstünden gelen İ.S. 2. yy. 
seramikleri (K. 24/10 ve K. 27/10) belki de tiyatro yapı-
lırken bu zemine kadar bir çalışmanın olabileceğini 
düşündürse de bunu kesin olarak söylemek güçtür. 

Tapınağa girişi sağlayan merdivenlerin hemen altındaki 
tabakalanmayı görebilmek, hemen yandaki Sondaj 2/10 
da ki tabakalanma ile karşılaştırabilmek, tiyatro ile tapı-
nak arasındaki stratigrafik ilişkiyi tespit edebilmek ve her 
iki yapının temel konstrüksiyonuna ışık tutmak amacı ile 
Sond. 4/10 da çalışmalar yapılmıştır. En alttaki basama-
ğın hemen önünde İ.S. 4. yy.’a tarihlenen bir tabakalan-
ma ile karşılaşılmıştır. Bu alan İ.S. 4. yy.’ın sonunda 
yeniden ele alınmış olmalıdır. Ancak bunun basamakla 
olan ilişkisi sorgulanmalıdır. 10.42 m. seviyesinde tespit 
edilen küçük taşlardan oluşturulmuş sıkıştırılmış zemin 
ise muhtemelen tapınağın temel konstrüksiyonuna ait 
olmalıdır. Üstündeki İ.S. 1. yy.’a ait tabakalanma da 
bunu doğrular niteliktedir. Çalışmalar anakayaya kadar 
devam ettirilmiştir. 

2010 yılı Dionysos Tapınağı çalışmaları kapsamında, 
tapınağın hemen batısındaki alanda da çalışmalar (Sond. 
5/10 ve 6/10) yürütülmüştür. Bu alanda oluşturulan 
mekânların ne zaman kullanılmaya başladığını, bu 
mekânların tapınak yapısı ile mekânsal ve tarihsel ilişki-
sini tespit edebilmek amacı ile çalışılmıştır. 

2010 yılının belki de en ilginç sonuçları tapınağın güney 
tarafında yürütülen çalışmalarda (Sond. 7/10) alınmıştır. 
Bu alanda tiyatronun gergi duvarı (D aralığı) ve pabuçla-
rın tapınağın üzerine oturuş biçimi tesbit edilmiş (Res. 
1b); podyum bloklarının tapınağın güneydoğu köşesin-
de, kuzeybatı-güneybatı doğrultusunda uzandığı ve bu 
çıkıntının merdiven gibi basamaklı bir konstrüksiyona 
sahip olduğu görülmüştür. Ancak bu konstrüksiyona ait 
blokların söküldüğü ve alanın 11.45 m. seviyesinde tes-
viye edildiği anlaşılmaktadır. Ele geçen bir sikkeye göre 
(S. 172/10) tesviye işlemi İ.S. 4. yy.’ın ortasından sonra 
yapılmış olmalıdır. 

Yine bu alanın biraz daha güneyinde bir fırına rastlanmış 
olması burasının işlik olarak kullanıldığını doğrular 
niteliktedir. Dolayısıyla tapınağın batısındaki mekânlar 
da işlik olarak kullanılmış olmalıdırlar. Bu alan daha 
önce tamamen kazılmış olduğundan mekânlardaki 
kullanımların ne zaman son bulduğunu bugün söylemek 
mümkün değildir. A. M. Mansel, Dionysos Tapınağı ve 
çevresinde geç dönemlere ait birçok duvarın kazı 
sırasında kaldırıldığından sözetmektedir. Bu durum 

Sond. 4/10 was dug in order to see the stratification 
under the stairs leading to the temple and compare it 
with that in the neighboring sounding 2/10. It was also 
hoped to clarify the stratigraphic relation between the 
theater and the temple and to shed light onto the foun-
dation constructions of both structures. Right in front of 
the lowest step was a stratum of the 4th century. This area 
should have been intervened in the end of the 4th cen-
tury A.D., however, its connection with the steps needs 
to be investigated. Pressed flooring of small stones at 
10.42 m. level probably belonged to the foundation 
construction of the temple. This seems to be justified by 
the stratum of the 1st century A.D. right on its top. Work 
continued down to bedrock.

2010 work also included Sond. 5/10 and 6/10 dug right 
to the west of the temple. Work attempted to clarify the 
dating of these rooms and their space-historic connec-
tion with the temple.

Perhaps the most curious results of 2010 came from the 
sounding 7/10 to the south of the temple. The tension 
wall of the theater (interval D) and how the piers sit on 
the temple (Fig. 1b) were identified; the podium blocks 
were seen to extend southwest-northwest direction in 
the southeast corner of the temple and this projection 
had a step-like construction. However, the blocks of this 
construction were removed and the area was leveled at 
11.45 m. A coin (S.172/10) suggests that the leveling 
was done after mid-4th century A.D.

An oven was found further south of this area and this 
would suggest a work-area function. Therefore, the 
rooms to the west of the temple might have served as 
work-areas as well. As this area was formerly excavated, 
it impossible to determine when these rooms were aban-
doned. A. M. Mansel states that many walls of later 

Res. 1b   Dionysos Tapınağı 2010 yılı çalışmaları
Fig. 1b   Work at Dionysos Temple in 2010
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bugün mekânsal algılamamızı da güçleştirmektedir. 
Mevcut mekânların temellerine yönelik çalışmalarımız, 
bunların yapım evrelerine ait bir şey söyleyebilmemizi 
mümkün kılmaktadır. Nitekim ele geçen tüm sikkeler ve 
seramikler alanın İ.S. 4. yy.’ın 3. çeyreğinde ya da 
hemen akabinde tesviye edilerek işlik haline getirildiğine 
işaret etmektedir. 

2. Tak ve Çevresi (Res. 2)

“Tiyatro Çalışmaları” kapsamında başlanılan tak ve çev-
resindeki çalışmalarımız 2010 yılında da devam etmiştir 
(Sond. 2a-d,f/10). 2009 yılı sonuçları oldukça ilginç bir 
tabakalanmaya işaret etse de stratigrafinin özellikle bura-
dan geçirilen su boruları ve benzer müdahalelerle 
bo zulduğu görülmüştür. Bu yıl oldukça titiz bir çalışma 
ile buradaki tabakalanmaya yönelik tarihsel süreç içinde-
ki kentsel dönüşüme dair önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 

3. Tykhe Tapınağı (Res. 3)

Tapınaktaki 2010 yılı çalışmaları 4 başlık altında özetle-
yebiliriz. 1- Tapınağın etrafına yerleştirilen ve tapınağa 
ait olan mimari parçaların taranarak taş planları ve 
envanterinin hazırlanması. 2- Mimari parçaların kaldırı-
larak agorada oluşturulan taş bahçesine taşınması. 3- 
Tapınağın temel konstrüksiyonunu tespit etmeye ve bu 
alandaki tabakalanmayı belgelemeye yönelik kazı çalış-
maları. 4- Koruma ve restorasyon projesine yönelik çalış-
malar (bk. “Tykhe Tapınağının Lazer Tarama Çalışmaları”). 

Burada köklü bir temizliğin ardından özellikle 4 alanda-
ki sondaj (Sond. 2/10, 8/10, 14/10 ve 20/10) derinleşti-
rilmiştir. Kazılarda açığa çıkarılan tüm seramiklerin ve 
sikkelerin değerlendirilmesi tamamlanmış ve yapı ilk kez 
stratigrafik katmanları ile birlikte ele alınmıştır. 

periods around the temple and theater were removed 
during excavations. This made it difficult to perceive the 
spatial characteristics of the area. Work on what remains 
today of the foundations, however, allows comments to 
be made on their construction phases. All coins and 
ceramics uncovered would indicate this area was leveled 
in the third quarter of the 4th century (or immediately 
thereafter) and transformed into work-areas.

2. Triumphal Arch and Environs (Fig. 2)

Work on and around the triumphal arch initiated in 
2009, within the frame of work on the theater, continued 
in 2010 with Sond. 1a-d,f/10. Although the results of 
2009 pointed to a very curious stratification, the 
stratigraphy here had been disturbed by interventions 
for installing water pipes etc. A very meticulous study 
regarding stratification, however, yielded important 
results for urban transformation within historical  
process.

3. Tykhe Temple (Fig. 3)

The work at Tykhe temple can be summarized under 
four headings: 1. Scanning of blocks belonging to temple 
and placed near the temple, preparation of their draw-
ings and inventory. 2. Removal of architectural pieces to 
the stone field in the agora. 3. Excavations to identify the 
foundation construction of the temple and to document 
the stratification in this area. 4. Work for protection and 
restoration project (see “Laser Scanning of Tykhe 
Temple”).

Following intensive clearing of vegetation here, work in 
the four soundings continued (Sond. 2/10, 8/10, 14/10 
and 20/10). Evaluation of all coins and ceramics 

Res. 2   Tak ve çevresindeki 2010 yılı çalışmaları
Fig. 2   Work at the triumphal arch and environs in 2010

Res. 3   Tykhe Tapınağı 2010 yılı çalışmaları
Fig. 3   Work at Tykhe Temple in 2010
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Sond. 2/10 da, 3.54 m. seviyesinde tespit edilen taş kap-
lama levhalar tapınağın etrafındaki zemini bir başka 
ifade ile agoranın zemin seviyesine belirlemektedir. 
Ancak bu taş döşemenin tapınağın etrafında açılan diğer 
sondajlarda görülmemesi levhaların tamamen söküldü-
ğüne işaret etmektedir. Bu sökülme işlemi de muhteme-
len 5. yy.’ın içinde olmuştur. Tapınağın yapımı sırasında 
alan yaklaşık 2.75 m. seviyesinde tesviye edilmiş olma-
lıdır. Bu seviyenin üstünden gelen ve İ.S. 2. yy.’a ait 
seramikler tapınağın yapılış tarihine işaret etmektedirler. 
Yaklaşık 2.50 m. seviyesinde ise anakaya tesviye edilmiş-
tir. Bu seviyede ele geçen seramikler tesviye işinin 
Hellenistik (belki de geç Hellenistik) Dönem’de yapıldı-
ğını düşündürmektedir. 

II. Seramik Çalışmaları  
(B. S. A. Oransay – D. Şen Yıldırım)

2755 parça seramik tasnif edilmiş ve çizimleri tamam-
lanmıştır. Toplanan malzemenin %60’ı geç Antik Çağ, 
% 30’u Roma ve %10’u Hellenistik Dönem’e aittir. 
Dionysos Tapınağı ve tiyatro çevresinde açılan sondajla-
rın üst katmanlarında tespit edilen seramikler genel ola-
rak İ.S. 4. yy.’ın ikinci yarısı – İ.S. 6. yy.’ın ortası arasına 
tarihlendirilmişlerdir. Geç Roma Kırmızı Astarlı Kıbrıs 
(LRD) seramik grubuna ait formlar yoğun olarak ele geç-
miştir. Yine pişirme kabı ve amphora parçaları da bulun-
tular arasındadır (Res. 4). 

Roma Dönemi seramik buluntuları karışık olarak ele 
geçmişlerdir. Kıbrıs sigillata grubu seramikleri ile az sayı-
da Doğu sigillata grubu kâse formları da tespit edilmiştir. 
Doğu sigillata örnekleri küçük parçalar halinde ve 
oldukça yıpranmış olarak tiyatroya ait galerinin temel 
dolgusundan yani, Sd.Th.Sond. 1/10’daki katmanlardan 
gelmişlerdir (Res. 5).

Hellenistik malzeme büyük ölçüde tiyatronun dış 
galerisindeki dükkânlar, Dionysos Tapınağı ve Tykhe 
Tapı nağı’ndan çıkmıştır. Örnekler, Doğu Akdeniz Helle-
nistik seramik repertuarının sınırlı bir kısmını içer-
mektedir. Genel olarak İ.Ö. 4. yy.’ın ortasından İ.Ö. 
1. yy. ortasına kadar tarihlendirilen Hellenistik seramik 
örnekleri arasında balık tabakları, kantharos parçaları 
yer almaktadır. 

III. Numismatik Çalışmaları (A. T. Tek)

2010 yılında 19 adedi Hellenistik, 7 adedi Roma 
İmparatorluk şehir, 2 adedi Roma İmparatorluk genel, 
190 adedi geç Roma İmparatorluk, 8 adedi Bizans sikke-
si ve 5 adedi modern olmak üzere 262 adet sikke ele 
geçmiştir. 30 adet sikke ise korozyon nedeniyle 

Res. 4   Geç Antik Çağ - erken Bizans Dönemi’ne ait formlar: 
(1) LRD form 1: İ.S. 4. yy. sonu-İ.S. 5. yy.’ın üçüncü çeyreği; (2-3) 
LRD form 2: İ.S. 5. yy.’ın ortası-İ.S. 6. yy. ortası; (4) Egyptian A: İ.S. 
5. yy.’ın ikinci yarısı-İ.S. 6. yy. başı; (5) LRD form 11: İ.S. 6. yy.; (6) 
Yerel nitelikli kırmızı astarlı basin parçası: İ.S. 5. yy.; (7-8) Pişirme 
kapları: İ.S. 5. yy.; (9) LRA 4 “Gazze” amphorası: İ.S. 5. yy.-6. yy.; 
(10) LRA 3 Amphora dibi: İ.S. 4. yy. sonu 
Fig. 4   Vessel forms from late antiquity and early Byzantine period: 
(1) LRD form 1: end of 4th c.-third quarter of 5th c. A.D.; (2-3) 
LRD form 2: mid-5th c.-mid-6th c. A.D.; (4) Egyptian A: second 
half of 5th c. – beginning of 6th c. A.D.; (5) LRD form 11: 6th c. 
A.D.; (6) Red slip basin fragment with local characteristics: 5th 
c. A.D.; (7-8) Cooking wares: 5th c. A.D.; (9) LRA 4 “Gaza” 
amphora: 5th-6th c. A.D.; (10) LRA 3 amphora bottom: end of  
4th c. A.D.

Res. 5   Erken Roma Dönemi’ne ait formlar: 
(1) Benghazi Middle Roman 4: İ.S. 100- İ.S. 300; (2) Kıbrıs Sigillata 
çanak: İ.Ö. 50-İ.S. 100; (3) Kıbrıs Sigillata basin: İ.S. 50-İ.S. 150;  
(4) Kıbrıs Sigillata astragal ya da “makara” ayaklı kâse: İ.Ö. 50- 
İ.S. 100; (5) Doğu Sigillata çanak: İ.Ö. 50-İ.S. 100
Fig. 5   Vessel forms from Early Roman period:
(1) Benghazi Middle Roman 4: A.D. 100-300; (2) Cypriot sigillata 
pot: A.D. 50-100; (3) Cypriot sigillata basin: A.D. 50-150;  
(4) Cypriot sigillata astragal or “reel” foot bowl: 50 B.C.-A.D. 100; 
(5) Eastern sigillata pot: 50 B.C.-A.D. 100

uncovered was completed and the structure was for the 
first time explored together with its stratigraphy.

The stone-plaque paving at 3.54 m. in Sond. 2/10 
showed the floor level around the temple, (i.e. the floor 
level of the agora). However, absence of this paving in 
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tanımlanamamıştır. Bunların 183 adedi Dionysos 
Tapınağı, 23 adedi Tykhe Tapınağı, 31 adedi Tak kazıla-
rında, 25 adedi ise yüzey buluntusudur. Hellenistik ve 
Roma şehir sikkeleri içerisinde 12 Side, 1 Aspendos, 3 
Phaselis, 1 Termessos, 1 Verbe, 1 Selge ve 1 Samos sik-
kesi yer almaktadır; 6 sikkenin darphanesi tanımlanama-
mıştır. 

IV. Epigrafik, Sigillografik ve Hagiografik Kaynaklar 
Işığında Side’nin Bizans Dönemi (N. Elam)

Side’nin Ortaçağ Dönemi’ne üç açıdan yaklaşılmaktadır: 

1. Martyrler Merkezi Olarak Side

Bizans kilisesi, Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde, pagan 
imparatorlar döneminde, martyr (şehit) edilen birçok 
Sideliyi aziz ilan etmiştir. Side, Hagios Konon, Hagios 
Andronikos, Probos ve Tarakhos, Hagios Severus, Hagios 
Kyndeos, Hagios Eustathios ve Hagios Nestor gibi birçok 
azizin anavatanıdır. Azizlerin ölümlerinden sonra takip-
çileri ya da öğrencileri tarafından kaleme alınan Bizans 
edebiyatının en zengin örneklerini veren ve azizlerin 
yaşam öykülerinin konu edildiği hagiografik eserler 
Pamphylia Bölgesi’nde -Side örneğinde olduğu gibi- 
Bizans’ın taşra tarihinin aydınlatılmasına ışık tutan en 
önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Side’nin 
Ortaçağ-Bizans tarihine dair olan bu araştırmada, Selanik 
Vlatadon Manastırı’ndaki “Patriachal Foundation for 
Patristic Studies” adlı merkezin el yazmaları bölümün-
den yukarıda belirtilen azizlerin yaşam öykülerini konu 
alan el yazmalarına ulaşılarak değerlendirilmeye başlan-
mıştır. 

2. Piskoposluk Merkezi Olarak Side

a. Bizans Dönemi’nde toplanan Ekümenik Konsil kayıt-
larına ulaşılarak bu konsillere katılan Side piskoposları-
nın isimleri saptanmış ayrıca dinsel tartışmalardaki 
duruşlarıyla ilgili bilgilere ulaşılmıştır. 

b. Yunanistan’daki çeşitli uzmanlık kütüphanelerinde 
yapılan araştırmalar sonucunda Pamphylia Bölgesi’nin 
birinci derece piskoposluk merkezi olan Side’de pisko-
posluk yapmış din adamlarına ait mühürlerin yer aldığı 
kataloglar taranarak yeni isimler tespit edilmiştir. 

c. Side Arkeoloji Müzesi’nde korunan Bizans Dönemi’ne 
ait mühür koleksiyonu incelenmiş ve Side piskoposları-
na ait olabilecek materyaller aranmıştır. Bu inceleme, bir 
araştırma projesi kapsamında mühür koleksiyonuna 
sahip diğer müzelerde de sürdürülecektir. 

d. Side Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Bizans Dönemi’ne 
ait yazıtların incelenmesine başlanmıştır. 

other soundings around the temple reveals that it had 
been removed as a whole, possibly in the 5th century. 
The area should have been leveled down to 2.75 m. for 
the construction of the temple. Ceramics found above 
this level indicate 2nd century A.D., and this also indi-
cates a construction date of the temple. The bedrock was 
leveled at about 2.50 m. level. Ceramics from here sug-
gests that this leveling was done in the Hellenistic, or 
perhaps in late Hellenistic period.

II. Work on the Ceramics  
(B. S. A. Oransay – D. Şen Yıldırım)

Classification and drawings of 2755 potsherds were 
completed. Of these, 60% belonged to late antiquity, 
30% were Roman and 10% were from the Hellenistic 
period. Ceramics from the upper strata of the Dionysos 
Temple and theater are usually dated to the second half 
of the 4th century-6th century A.D. The densest group is 
comprised of forms from Late Roman red slip Cypriot 
(LRD) wares. Cooking pots and amphorae are also 
among the finds (Fig. 4).

Potsherds of the Roman period were uncovered mixed. 
Cypriot sigillata and a few eastern sigillata bowl forms 
were also found. Eastern sigillata fragments appeared as 
small and worn pieces from Sd.Th.Sond. 1/10, i.e. foun-
dation filling of the gallery of the theater (Fig. 5).

Hellenistic materials came mainly from the shops in the 
outer gallery of the theater the Dionysos Temple and the 
Tykhe Temple. Examples range across a limited span of 
eastern Mediterranean Hellenistic pottery repertory. 
Dated from the mid-4th to mid-1st century B.C., the 
Hellenistic examples include fish plates and kantharos 
fragments.

III. Numismatic Studies (A. T. Tek)

In 2010, a total of 262 coins were uncovered: 19 ea. 
Hellenistic, 7 ea. Roman provincial, 2 ea. Roman impe-
rial general, 190 ea. late Roman Imperial, 8 ea. Byzantine 
and 5 ea. modern. Thirty coins could not be identified 
due to heavy corrosion. Of these coins, 183 ea. came 
from the Dionysos Temple, 23 ea. from Tykhe Temple, 31 
ea. from the excavations at the triumphal arch, and 25 
are from the surface. Among Hellenistic and Roman pro-
vincial coins are 12 ea. from Side, 1 from Aspendos, 3 
from Phaselis, 1 from Termessos, 1 from Verbe, 1 from 
Selge and 1 from Samos, while the minting history of six 
coins could not be identified.
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e. Bizans tarihinin çeşitli dönemlerinde kaleme alınmış 
olan, tarih çalışmaları açısından birinci el kaynak değeri 
taşıyan Historia’lar taranarak Side’nin dinsel tarihi ile 
ilgili önemli bulgular saptanmaya başlanmıştır. 

3. İdari Birim Olarak Side

a. Side Arkeoloji Müzesi’nde Bizans Dönemi’ne ait 
mühür koleksiyonu incelenerek Side’nin sivil memurlar 
sınıfına dair bilgi sunabilecek 20 adet mühür saptanmış-
tır. Söz konusu malzeme incelenerek ikonografik özel-
likleri, ait oldukları dönem ve kişilerle ilgili bilgilere 
ulaşılmıştır. 

b. Bizans tarihinin çeşitli dönemlerinde kaleme alınmış 
olan tarih çalışmaları açısından birinci el kaynak değeri 
taşıyan Historia’lar taranarak Side’nin idari, sosyal ve 
ekonomik tarihini aydınlatacak bilgilere ulaşılmıştır. 

Henüz tamamlanmamış olan bu araştırmanın amacı 
yazılı kaynaklar, mühürler, yazıtlar ve tarihsel kaynakla-
rın değerlendirmesiyle elde edilecek bilgilerin karşılaştı-
rılması sonucunda bir piskoposluk merkezi olarak Bizans 
tarihindeki konumu ve dinsel tartışmalardaki duruşu 
yanı sıra Sideli azizlerin yaşam öyküleri üzerinden Side 
tarihiyle ilgili yeni bilgilere ulaşmaktır.

V. Cam Buluntuları (A. T. Tek)

Tiyatro ve çevresinde geç Roma - erken Bizans dönemi 
cam üretimine dair izler bulunmaya devam edilmiştir. 
Dionysos Tapınağı’nın hemen dışında bulunan ve muh-
temelen bir cam fırınına ait olan kalıntılar bu tarz ilk 
mimari bulgumuzu oluştursa da, bütün kazı yapılan 
açmalarda bulunan cam külçeleri, cam atıkları, hatalı 
üretimler ve sökülen fırınlara ait fırın duvarı parçaları, 
2009 yılı çalışmalarının ardında da önerdiğimiz şekilde, 
Side antik tiyatrosunun çevresinin geç Roma Dönemi’nde 
camcılar mahallesi olarak yeniden düzenlendiği fikrini 
desteklemeye devam etmektedir.

VI. Mimari Koruma ve Belgeleme Çalışmaları

1. Side Tiyatrosu Koruma Projesi Hazırlanmasında  
2. Etap: Sahne Binası Mimari Belgeleme Çalışmaları 
(D. Özkut – R. Yılmaz) 

Side tiyatrosu sahne binasının ve mimari elemanlarının, 
fiziksel büyüklüklerinin yanı sıra, içerdiği detay süsleme-
leri, malzeme değişimleri, dönem müdahaleleri ve ileri 
derecedeki fiziksel (malzeme ve yapısal) sorunları bulun-
maktadır (Res. 6). İleri derecedeki yapısal sorunları, 
yıkılmış ve içerde yığın halinde bulunan mimari blokları 
ve dönem ekleri ile birlikte sahne binası, tiyatronun, 
ölçüm ve çizim bakımından en zorlu mekânsal bölüm-
lerinden birini oluşturmaktadır. 

IV. Byzantine History of Side in Light of Epigraphic, 
Sigillographic and Hagiographic Sources (N. Elam)

The Middle Ages of Side can be approached from three 
angles:

1. Side as a Center of Martyrs

The Byzantine Church proclaimed many Sidetan martyrs 
during the pagan period as saints. Side was the home-
town of many martyrs such as Konon, Andronikos, 
Probos and Tarakhos, Severus, Kyndeos, Eustathios, and 
Nestor. Hagiographic works on the lives of saints, which 
constitute the richest examples of Byzantine literature, 
were written by followers or disciples after the death of 
the saints and are among the most important sources 
casting light onto the provincial history of Byzantine 
Empire in Pamphylia. For this research covering the 
medieval-Byzantine history of Side, manuscripts on the 
lives of saints and kept at the Patriarchal Foundation for 
Patristic Studies at the Vlatadon Monastery, Salonica 
were studied.

2. Side as a Bishopric See

a. Records of the ecumenical councils were studied and 
the names of the bishops of Side and their stands in the 
discussions were compiled.

b. Research at various libraries in Greece covered the 
seals of bishops of Side, which was at one time, the bish-
opric see of Pamphylia, and new names were identified.

c. Byzantine seal collection of Side Archaeological 
Museum was studied, searching for materials belonging 
to Sidetan bishops. This research will continue within the 
frame of a research project at other museums which 
have a Byzantine seal collection.

d. Study of Byzantine period inscriptions from Side kept 
at Side Archaeological Museum was started.

e. Historia works containing histories of various periods 
of Byzantium are of utmost importance as a first hand 
source for historical studies and are studied to compile 
more information regarding Side.

3. Side as an Administrative Center

a. Byzantine seal collection of Side Archaeological 
Museum was studied and 20 seals were identified 
regarding the civic officials of Side. Their iconographic 
aspects, period and personages they belong to were 
identified.

b. Historia works containing histories of various periods 
of Byzantium are of utmost importance as a first hand 
source for historical studies and these are studied to 
compile more information regarding the administrative, 
social and economic history of Side.
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Belgeleme çalışmaları kapsamındaki tek zorluğu, yapı-
dan kaynaklı sorunlar oluşturmamaktadır. Sahne binası-
nın büyük ölçüde yıkılmış olması ve kazısının tamam-
lanmamış olması, üst kotunda molozun yanı sıra büyük 
mimari blokların bulunması ve gibi nedenlerle, lazer 
tarayıcı ile uygun açıların ve pozisyonların yakalanması 
zor olmuştur. 

Sahne binası belgeleme çalışmaları kapsamında yapılan 
çalışmalar şöyle sıralanabilir:

Lazer tarama işlemi öncesinde, sahne binasının agora-
dan olan girişleri, paradoslar, süslemeli mimari blokların 
olduğu kısımlar ve strüktürel çatlakların bulunduğu 
kısımlar, detaylı ve sık taranması gerekli kısımları belir-
lenmiştir. 

Zamanın etkin kullanımı bakımından, tarama zorlukları 
hesaplanmıştır (yapının kör nokta oluşturabilecek kısım-
ları, yapının yangın geçirmesi, malzeme özellikleri, 
yapının içerisinde ölçümü etkileyebilecek sabit ve hare-
ketli eşyalar, yapıdaki detaylar, vb). Sahne binasının üst 
kotlarında yıkıntıların olduğu kısımlar ve kuzeybatı tara-
fında yıkılma tehlikesi olan kısımlar ile içine girilmesi şu 
anda olanaksız olan doğu parados bölümü ölçüm zorlu-
ğu bakımından ilk sırada bulunmaktadır. Sahne binası-
nın alt kotlarında bulunan mekânlar, alçak, metrekare 
olarak küçük ve karanlık olduğu için ölçüm zorluğu 
bakımından ikinci sırada yer alan kısımlardır. Bu kap-
samda doğu parados ölçülememiş ancak, diğer kısımlar 
uzak mesafe ölçümleri ile okunabilmiştir. Sahne binası-
nın geri kalan kısımları ölçülmüştür. Burada 5-10 m. 

This ongoing study aims at gathering new information 
regarding Side’s place in Byzantine history as a bishopric 
see, through comparison of written sources, seals, 
inscriptions and historical sources as well as lives of 
Sidetan saints.

V. Glass Finds (A. T. Tek)

Traces regarding glass production at and around the 
theater in the late Roman – early Byzantine periods con-
tinued to come up in the excavations. Remains possibly 
belonging to a glass kiln uncovered right outside Dionysos 
Temple constituted our first architectural remains in 
this context, but glass ingots, glass wastes, defective 
productions, and wall fragments from dismantled kilns 
continue to support our hypothesis that in the late 
Roman period, the environs of the theater were con-
verted to a quarter of glass producers. This was first 
proposed after the campaign of 2009.

VI. Architectural Conservation and Documentation 
Work

1. Second Stage for the Preparation of  
Conservation Project for Side Theater:  
Architectural documentation of the stage building  
(D. Özkut – R. Yılmaz)

Beside the physical dimensions, the Side Theater’s stage 
building and other architectural elements present various 

Res. 6
Side tiyatrosu 
belgeleme  
çalışmaları
Fig. 6
Documentation  
work at Side theater 
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ölçüm mesafesi korunabilmiş, bu sayede oldukça sağlık-
lı bir lazer tarama uygulaması yapılabilmiştir. Lazer 
tarama çalışmasında, 3-boyutlu nokta bulutu verilerinin 
elde edilmesi için Riegl LMS 390i ve Riegl LMS 420i 
lazer tarama cihazları ve Nikon D200 fotoğraf makinesi 
kullanılmıştır. 

2. Latrina Mimari Belgeleme Çalışmaları  
(D. Özkut – R. Yılmaz)

Side Tiyatrosu’nda agoraya bakan cephede yapıya bitişik 
olarak bulunan latrina yapısının, 2009 yılında başlayan 
ve 2010 kazı döneminde devam eden mimari belgeleme 
çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır (Res. 7). 
Mimari çizim seti üretilmiş, yapının malzeme bozulma-
larına ilişkin analitik çalışmaları tamamlanmıştır. İleri 
derecede rutubet nedeniyle kararma ve yosunlanma gibi 
malzeme sorunları ön plana çıkmaktadır. Yapının üst 
tonozunun üzerindeki moloz dolgunun yağmura açık 
olması, yapının sürekli su almasına neden olmaktadır. 
Bunu önlemek yapının strüktürel sorunları ile birlikte ele 
alınarak çözülecektir. Latrinanın strüktürel sorunlarına 
ilişkin analiz çalışmaları sürmektedir. 

advanced physical problems (materials and structural), 
their detailed decoration, material changes, and periodi-
cal interventions (Fig. 6). With its advanced structural 
problems, architectural blocks that have toppled inside, 
annexes added later, and the stage building is one of the 
most challenging parts of the theater regarding measure-
ments and drawings.

It is not only the structural problems that posed chal-
lenges for documentation. The facts that the stage build-
ing had fallen to a great extent, and its excavation had 
not been completed. The large architectural blocks lie 
together with rubble on the upper levels, and finally, 
laser scanning had been hindered trying to identify 
appropriate angles and positions.

Work for documenting the stage building can be sum-
marized as follows:

- Before the onset of laser scanning, entryways to the 
stage building from the agora, paradoi, parts with deco-
rated architectural blocks, places with structural cracks, 
and parts that needed to be scanned in detail, were 
identified.

Res. 7 
Latrina mimari belgeleme 
çalışmaları
Figs. 7 
Architectural documentation 
work at the latrina 
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Side Tiyatrosu’nu bir kompleks olarak düşünmek gerekli-
dir. Agora, Tykhe Tapınağı, tiyatroya bitişik latrina yapısı, 
ana tiyatro yapısının bütünleyici parçalarıdır. Bu amaçla, 
tiyatroyu esas alan belgeleme çalışmaları devam ederken, 
yakın çevresini oluşturan diğer mimari unsurlar da ince-
lenmeye başlanmıştır. Böylelikle, yapının yakın çevresi 
ile birlikte, güncel ve bütünlük içeren mimari bir belge-
sinin üretilmesi hedeflenmektedir. 

3. Tykhe Tapınağı’nın Lazer Tarama Çalışmaları  
(D. Özkut – R. Yılmaz)

Tykhe Tapınağı’na ilişkin ilk arazi çalışmaları, Temmuz 
2010 döneminde gerçekleştirilmiştir (Res. 8). Bitki temiz-
liğinden sonra öncelikle taş planı oluşturulmasına dönük 
olarak, arkeolojik ve mimari çalışmaların sürdürülebil-
mesi amacıyla, tapınağın mevcut temel altyapısı etrafın-
daki, üst yapıya ilişkin mimari parçaların tamamı düzen-
lenerek bir araya toplanmıştır. 2010 kazı sezonu kapsa-
mında, kazısı tamamlanarak özellikle altyapıya ilişkin 
veriler elde edilmiştir. 2010 kış sezonu kapsamında, 
yapının 3-boyutlu modellerinin oluşturulmasına yönelik 
olarak mimari belgeleme çalışmalarına başlanacaktır. 
Bunun yanı sıra, yine sanal ortamda 3-boyutlu restitüsyon 

- In order to use the time efficiently, scanning difficulties 
were identified (parts that would act as blind spots, 
effects of former fires, materials used, fixed or movable 
items within the building that could obstruct measuring, 
details etc). Most challenging are the upper parts where 
debris lies, the areas in the northeast threatening to 
collapse any time, and the currently inaccessible east 
parados. Secondary level places are the rooms at the 
bottom parts of the stage building, for they are low, small 
and dark. Thus, the east parados could not be measured 
but other parts were measured from distant points. All 
the rest of the stage building was completely measured. 
Here the distance of 5 to 10 m. for laser measuring could 
be ascertained, making the implementation quite 
successful. Equipment used for the laser scanning and 
3D point cloud data were Riegl LMS 390i and Riegl LMS 
420i scanners and Nikon D200 camera.

2. Architectural Documentation of Latrina  
(D. Özkut – R. Yılmaz)

Architectural documentation work initiated in 2009 on 
the latrina structure adjoining the stage building on the 
agora side, continued in 2010 and was completed to a 

Res. 8 
Tykhe Tapınağı 
belgeleme çalışmaları
Fig. 8 
Documentation work 
at the Tykhe Temple
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önerisinin geliştirilebilmesi amacıyla, mimari parça 
envanterinin belgelenmesine başlanacaktır. 

4. Side Tiyatrosu “J Mekânı” Kapı Açıklığı 
Restitüsyon ve Uygulama Projesi (B. Varkıvanç)

Side Tiyatrosu’nun cavea bölümünü taşıyan ve dışı 
boyunca uzanan tonozlu galerilerin ardındaki mekân-
lardan birinde (J Mekânı) örnek bir restitüsyon ve uygu-
lama projesi geliştirilmiştir (Res. 9). Önerilen uygulama 
ile günümüzde tamamen açık olan mekân cephesinin 
kendi dönemi içindeki görüntüsüne kavuşturulması 
amaçlanmaktadır. 4.53 m. genişlik ve 7.40 m. yükseklik 
ile oldukça geniş bir açıklığa sahip olan mekân cephesi-
nin iyi korunan eşik elemanları üzerinde, yan duvarları 
ve kemeri içinde gözlemlenen özgün yuva işçilikleri, 
proje ekibinin birikimleri ışığında malzeme, yapısal, 
teknik ve statik özellikler açısından yorumlanmış ve 
mekân açıklığının ikişer kanatlı 3 kapı yanında, profilli 
bir hyperthyron ve kafes sistemleri ile kapatıldığı ortaya 
konulmuştur. Temelinde deneysel arkeoloji yanında gör-
sel ve pratik amaçlar barındıran projenin uygulanmasın-
da modern tasarım ve bağlayıcılardan kaçınılarak döne-
minin özgün görüntü ve tekniğini yansıtacak bir uygula-
ma önerisinde bulunulmuştur. Proje kapsamında yapıla-
cak uygulama ile uygulayıcıların edindikleri bilimsel, 
teknik ve pratik birikimin form, görünüş ve teknik yön-
lerden ilgili diğer bilim insanlarına aktarılması yanında, 

great extent (Fig. 7). The architectural drawing-set was 
prepared and analytical work to identify deterioration of 
materials was completed. Leading deterioration prob-
lems are the blackenin, due to extreme damp and moss. 
The rubble filling on top of the upper vault is exposed to 
the elements and thus water seeps through continuously. 
This can be prevented only through elimination of struc-
tural problems. Analyses regarding the structural prob-
lems of the latrina continue.

It is necessary to consider the Side Theater as a complex. 
The agora, the Tykhe Temple, and the latrina adjoining 
the theater, all complement the main building. Therefore, 
as the documentation work on the theater progressed, 
work on the nearby structures was started. Thus, an up-
to-date architectural documentation, encompassing the 
entire proximity of the theater, is being prepared.

3. Laser Scanning on the Tykhe Temple  
(D. Özkut – R. Yılmaz)

The first field work on the Tykhe Temple was implement-
ed in June 2010 (Fig. 8). Following the clearing of the 
vegetation, all architectural blocks from the structure 
lying around were gathered, and arranged in order to 
facilitate the necessary archaeological and architectural 
studies. Its excavations were completed in 2010 cam-
paign and data, especially regarding the substructure, 
was obtained. In the 2010 winter season, architectural 
documentation to prepare 3D models will start. In addi-
tion, architectural element inventory will be started in 
order to develop a 3D restitution proposal in virtual 
media.

4. Side Theater “Room J” Doorway Restitution and 
Implementation Project (B. Varkıvanç)

An exemplary restitution and implementation project 
was developed in one of the rooms behind the vaulted 
gallery, along the exterior side, and supporting the cavea 
of the Side Theater (Fig. 9). The proposed implementa-
tion aims at restoring the façade of this room to its origi-
nal look. It is presently exposed entirely to the outside. 
This room measures 4.53 m. wide and 7.40 m. in height. 
Based on carved holes on the threshold elements, side 
walls, and arch, and information provided by the exper-
tise of the project team, the materials, structure, techni-
cal and static properties were evaluated. It was con-
cluded that the façade was originally closed off with 
three double-winged doors, a profiled hyperthyron and 
lattice work. In the implementation of the project, 
which covers not only visual and practice aspects but 
also experimental archaeology, original materials and 
technique of the time were proposed, avoiding use of 

Res. 9   Side Tiyatrosu “J Mekânı” Kapı Açıklığı Restitüsyon ve 
Uygulama Projesi
Fig. 9   Restitution and Implementation Project for “Room J” 
Doorway of Side Theater
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mekânı ve yapı bütününü kalıntı algısından çıkararak, 
özgün durumları konusunda daha somut ve kalıcı izle-
nimler bırakılması ve tarihsel gerçeği algılamak isteyen 
ziyaretçilere müze pedagojisi açısından katkı sağlan-
ması amaçlan maktadır. 

5. Piskoposluk Sarayı Çalışmaları (Ş. Yıldırım)

Piskoposluk Sarayı olarak bilinen yapı kompleksinde ot, 
çalı ve dikenlerle neredeyse tamamen dolmuş durumda-
ki alan temizlendikten sonra, Total Station kullanılarak 
yapının rölövesi yenilenmiş, ülke koordinat sistemine 
bağlanan alanın planı sayısal ortamda yeniden çizilmiş-
tir ve son durumu hava fotoğraflarıyla da belgelenmiştir. 
Temizlik sonrasında, özellikle kompleksin ana kilisesi 
olan CC Bazilikası’nda ve bazilikanın atriumunda ortaya 
çıkan mimari ve liturjik taş eserler kataloglanmıştır. 

Saray kompleksinin batısındaki insula içinde yer alan ve 
EE Bazilikası olarak bilinen orta Bizans Dönemi’nin baş-
larına ait kilisenin de temizlik ve rölöve çalışmaları, 
Piskoposluk Sarayı çalışmaları içinde tamamlanmıştır. 

6. Side AA Bazilikası Çalışmaları (Ş. Yıldırım)

Kentin batısında, E1 Limanı’nın güneyinde yer alan 
Apollon ve Athena’ya adanmış N1 ve N2 tapınaklarının 
temenosunda erken Bizans Dönemi’nde (İ.S. 5. yy.) inşa 
edilmiş AA Bazilikası’nın rölövesi total station ile yeni-
lenmiş ve sayısal ortamda yeniden çizilmiştir. 

AA Bazilikası’nın orta nefi içine geç dönemde inşa  
edilen küçük kilisenin de rölövesi yeniden alınmıştır. 
Küçük kilisenin içinde ve AA Bazilikası’nın narteks ve 
atriumunda bulunan Bizans Dönemi’ne ait sütun baş-
lıkları, kilisenin depo olarak kullanılan pastophorion 
hücrelerinde bulunan ve müze envanterinde yer alma- bulunan ve müze envanterinde yer alma-
yan mimari ve liturjik taş eserlerle birlikte, seramik,  
cam ve maden eserlerin de katologları yapılarak bel-
gelenmiştir.

 

VII. Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları  
(H. S. Alanyalı – B. S. A. Oransay)

Arkeolojik çalışmalar yapılması planlanan Ticaret Agorası 
ve Tykhe Tapınağı, Doğu Kapısı, Piskoposluk Sarayı 
(Episkopeion), tiyatro ve çevresi, Dionysos Tapınağı çev-
resi, Devlet Agorası ve Güney Kapısı, batı surları gibi 
alanlar ile Side antik kenti içinde özellikle turizm açısın-
dan kötü görüntüler oluşturan Büyük Hamam’ın kuzeyi, 
Selimiye Camii’nin kuzeyi, Bizans evi (JJ Yapısı) ve çev-
resi gibi alanlarda temizlik ve düzenleme çalışmaları 
yapılmıştır. 

modern design and binders. In addition, communication 
of scientific and technical date and the practical accu-
mulation of knowledge acquired by the team, plus the 
implementation of the project with scholars of other 
disciplines who will assist in the form, look and technical 
aspects, it is aimed at placing the room and the complex 
out of the perception of “mere ruins”, imposing tangible 
and permanent impressions on their original conditions, 
and pedagogical contributions to visitors who would like 
to perceive historical reality.

5. Work at the Bishop’s Palace (Ş. Yıldırım)

Following the cleaning of vegetation in the overgrown 
complex known as the bishop’s palace, the relevé was 
redrawn using total station. Its plan was re-prepared in 
digital formatting integrated into the national coordi-
nates, and aerial photos were taken for current condi-
tions. Following the cleaning work, architectural and 
liturgical stonework from Basilica CC, which is the main 
church of the complex, and its atrium were catalogued.

Cleaning and relevé work on the Basilica EE dated to the 
beginning of the middle Byzantine period and located in 
the insula to the west of the palace complex was com-
pleted within the frame of the work at bishop’s palace.

6. Work at Basilica AA (Ş. Yıldırım)

Relevé of Basilica EE of the early Byzantine period (5th 
century A.D.) built within the temenos of temples N1 
and N2 previously dedicated to Apollon and Athena, to 
the south of harbor E1 in the west part of the site, was 
re-drawn using total station and transferred to digital 
format.

The relevé of the small church built in the nave of 
Basilica AA in later periods was prepared again. Byzantine 
column capitals inside the small church, narthex and 
atrium of Basilica AA, as well as architectural and liturgi-
cal stonework piled in the pastophoria of the church and 
not inventoried by the Side Museum, and the pottery, 
glass and metalwork items were catalogued and docu-
mented.

VII. Cleaning and Landscaping Work  
(H. S. Alanyalı – B. S. A. Oransay)

Cleaning and landscaping work was carried out at the 
monuments, the commercial agora, the Tykhe Temple, 
the east gate, the bishop’s palace, the theater and envi-
rons, the Dionysos Temple and environs. In addition, the 
state agora and south gate, the west fortifications where 
archaeological work was planned, as well as other sites 
within Side which did not look suitable, such as the area 
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to the north of the large baths, north of Selimiye Mosque, 
building JJ (Byzantine house) and environs.

VIII. Restoration of Small Finds  
(M. C. Özcan – Z. Avcu)

Numerous shards of a single vessel were identified and 
restored. Among vessels thus put together are two 
amphorae one of which is large in size and a crater. 
Belonging to different periods these vessels were put 
together following their find levels in the soundings. 
Missing parts were completed using balloon and molds. 
These vessels are of importance for a better understand-
ing of pottery repertory of Side.

Restoration and conservation of 262 coins uncovered in 
2010 as well as 105 other coins uncovered previously 
were completed.

VIII. Küçük Eser Restorasyonu  
(M. C. Özcan – Z. Avcu)

Ele geçen aynı kaba ait birçok seramik parçası tespit 
edilerek restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Tüm-
lenen kaplar arasında, biri büyük boyutlu iki adet ticari 
kap (amphora) ile bir krater yer almaktadır. Farklı 
dönemlere ait olan bu kaplar, bulundukları sondajlarda 
farklı seviyelerden takip edilerek birleştirilmişlerdir. Bu 
kaplar birleştirildikten sonra eksik bölümleri balon ve 
kalıp yöntemleri ile tümlenmiştir. Tümlenebilecek nite-
likteki bu kaplar Side seramik repertuarının daha iyi 
algılanması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Side de 2010 yılında ele geçen 262 adet sikke ile önceki 
dönemlerde bulunan 105 adet sikkenin restorasyon ve 
konservasyon işlemleri tamamlanmıştır. 



113

1999 yılından beri sürdürülen Soli Pompeiopolis Kazıları, 
2010 yılında toplam 45 kişi ile gerçekleştirilmiş ve bir ay 
sürdürülmüştür. Soli Höyük ve Pompeiopolis’te 2010 
yılındaki kazı ve temizlik çalışmalarında mimari açıdan 
önemli yapılar açığa çıkarılmıştır*.

1. Pompeiopolis Sütunlu Caddesi 

Caddede kazı ve temizlik çalışmaları B48, C51-54, D50-
53, E48, E50 ve E53 plan karelerinde yapılmıştır. 

2010 yılı kazılarının amaçları arasında 2005 ve 2006 
kazı sezonlarında Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nin 
doğu portikosunda yapılan kazılar sırasında Bizans 
Dönemi’ne tarihlenen opus sectileli taban ve bu taban 
üzerine devrilmiş halde duvar ve kapı kalıntıları ortaya 
çıkarılmış; bu duvar ve kapıların ait olduğu mekânların 
bugün Sütunlu Cadde’yi sınırlayan beton koruma duva-
rına paralel geçen günümüzdeki Viranşehir Caddesi’nin 
altında olduğu anlaşılmıştı. Sonraki yıllarda yapılan kazı-
ların beton koruma duvarının dışında, Sütunlu Cadde’nin 
doğusunda yapılması kararı, Pompeiopolis Sütunlu 
Cadde kazıları için bir dönüm noktası olmuştu. 2007 
yılında Roma ve Bizans mimarisiyle birlikte erken Bizans 
takı grubu, 2008 yılında Roma Dönemi bronz Apollon 
heykelciği, 2009 yılında ise Sütunlu Cadde’nin imarına 
katkısı nedeniyle onurlandırıldığı düşünülen soylu bir 
Roma vatandaşının adının yazılı olduğu Galerius Valerius 
olarak okunan bir yazıt ile Sütunlu Cadde’nin şimdiki 
koruma duvarının içinde kalan mimari kalıntılardan 
ibaret olmadığı anlaşılmıştır. Bu durum çeşitli etkinlik-
lerde kamuoyunun dikkatine sunulduğunda; Sütunlu 
Cadde’ nin çevre düzenlemesinin gereği gibi yapılabil-
mesi ve caddeyi araç trafiğinin olumsuz etkilerinden 

* Kazılara bu yıl destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, 
Mersin Valiliği’ne, Mezitli Belediye Başkanlığı’na, Mersin Un 
Sanayi’ne, Kızkalesi Rotary Kulübü’ne ve Gelbul İnşaat’a 
teşekkür ederiz.

Excavations at Soli/Pompeiopolis have continued since 
1999. A survey with a crew of 45 worked for one month 
in 2010. During the excavation and cleaning work in 
2010 at Soli/Pompeiopolis, structures of architectural 
importance were uncovered*.

1. Colonnaded Street at Pompeiopolis

Excavation and cleaning work was carried out in the 
grid-squares B48, C51-54, D50-53, E48, E50 and E53.

In 2005 and 2006 campaigns, a Byzantine period opus 
sectile floor, with walls and doorways that had fallen into 
it were exposed in the east portico of the Colonnaded 
Street; the rooms, to which these walls and doors 
belonged, extended under Viranşehir Caddesi, beyond 
the concrete encircling wall protecting the Colonnaded 
Street. The decision to extend the excavations to the east 
side of the Colonnaded Street (i.e. beyond the concrete 
protection wall), was a turning point for the excavations. 
In 2007, an Early Byzantine jewelry group was found, 
together with Roman and Byzantine architecture; in 
2008, a bronze Apollo statuette of the Roman period 
was recovered and in 2009, an inscription was found 
bearing the name Galerius Valerius, who probably con-
tributed to the Colonnaded Street, The street comprises 
more remains than what is visible within the protection 
wall. This situation was brought to the attention of the 
local authorities, it was to close the area to traffic to pro-
tect it from the negative effects of traffic. Thus, in 2010 
Viranşehir Caddesi was closed to traffic with the help of 
the Excavations Director and the Mezitli Municipality. 
The same issue is valid for the electric poles that do not 
fit with the archaeological site.

* We would like to express our gratitude to the Ministry of 
Culture and Tourism, Governorate of Mersin, Municipality of 
Mezitli, Mersin Un Sanayi, Kızkalesi Rotary Club and Gelbul 
İnşaat for their support this year.

Soli/Pompeiopolis 2010 Kazıları

Excavations at Soli/Pompeiopolis in 2010
Remzi YAĞCI – Fatih Hakan KAYA
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kurtarabilmek için taşıt trafiğine kapatılması yönünde 
öneri ve görüşler dile getirilmiştir. Bunun üzerine 2010 
yılında Viranşehir Caddesi’nin taşıt trafiğe kapanma işle-
mi Kazı Başkanlığı ve Mezitli Belediyesi’nin işbirliği ve 
girişimleri yürürlüğe konmuştur. Aynı durum, Sütunlu 
Cadde boyunca arkeolojik çevreye aykırı biçimde uza-
nan elektrik direkleri için de söz konusudur.

Soli/Pompeiopolis’in antik çağda yaklaşık 200 sütuna 
sahip olan cardo maksimusunu (kuzey güney doğrultulu 
sütunlu cadde) antik dönem şehir planlamasına göre 
cardo maksimusu dik kesen bir ve ya da daha fazla 
decumanus (doğu batı doğrultulu sütunlu cadde) olma-
lıydı. 2010 yılı kazılarında, söz konusu decumanusun 
yerini belirlemeye yönelik sondaj çalışmaları planlandı. 
Bu amaçla, E48 ve F48 plan karelerinde yapılan kazılar-
da önceki yıllarda bulunan avlu tipi erken Bizans 
Dönemi opus sectileli (mermer taban döşemesi) tabanlar 
ile paralellik gösteren bir başka taban döşemesi ile bu 
tabanı kuzey yönünde sınırlayan kireçtaşı basamaklar 
ortaya çıkarılmıştır. Basamaklar ve çevresindeki kireçtaşı 
bloklar, özgün olarak Roma Dönemi’ne ait olup, Bizans 
Dönemi’nde ikinci kez kullanılmış bir yapıya ait olduk-
ları görülmektedir. Bu yapının doğu portikoyu kesintiye 
uğratan bir decumanusa mı yoksa tamamen bağımsız bir 
mekâna mı ait olduğu önümüzdeki yıllarda yapılacak 
olan kazılarla anlaşılacaktır.

Roma Sütunlu Cadde’sinin Bizans Dönemi’nde de etkin 
bir biçimde kullanıldığı yukarıda sözü edilen arkeolojik 
verilerden bilinmekteydi. Ancak bunun yapısal olarak en 
güzel örneği 2010 yılında E49 ve E50 açmalarındaki 
kazılarda ortaya çıkarılan erken Hıristiyanlık dönemine 
tarihlenen küçük bir kilisedir (Res. 1-2) ve bu kilise 
Pompeiopolis kazılarında bugüne dek saptanan en belir-
gin Bizans yapısıdır. Plan olarak karşılaştırma yapılacak 

The cardo maximus (the colonnaded main street, with 
about 200 columns, running in the north-south direc-
tion) of Soli/Pompeiopolis should have been intersected 
with one or more decumani (colonnaded main streets of 
an east-west direction). In 2010, soundings were planned 
to locate the decumanus. Thus, excavations carried out 
in grid-squares E48 and F48, exposed flooring parallel to 
the previously excavated early Byzantine courtyard-type 
opus sectile floors. Limestone stairs, bordering this floor-
ing on its north, were also found. The stairs and lime-
stone blocks, originally belonging to the Roman period, 
had been reused here in the Byzantine period. Future 
surveys will determine if they belong to the decumanus 
intersecting the east portico or to an entirely independ-
ent room.

Evidence, from the abovementioned finds, would indi-
cate the Roman Colonnaded Street was actively used in 
the Byzantine period; however, the best evidence is a 
small, early Christian period, church uncovered in grid-
squares E49 and E50 in 2010 (Figs. 1-2). This church has 
the best Byzantine architecture identified at the Pom-
peiopolis excavations to date. Its layout is comparable 
with that of a small church found inside a Roman temple 
in Elaiussa Sebaste. It is constructed between the 
peripteral columns of the temple just as it is at 
Pompeiopolis, where the church is also located between 
two columns. Such small churches were widely built in 
the Early Christian period in Cilicia. This church, as well 
as the courtyards with opus sectile and the aforemen-
tioned Byzantine gold jewelry assemblage uncovered in 
previous years, all reveal the condition of Pompeiopolis 
before the earthquake of A.D. 525. The Colonnaded 
Street shows the Roman period with its grand architec-
ture. It is followed by more modest Byzantine archictec-
ture. The remains of the Colonnaded Street lying under 

Res. 1   Sütunlu Cadde apsisli erken Bizans küçük kilisesi
Fig. 1   Small church of the early Byzantine period in the 
Colonnaded Street 

Res. 2   Apsisli küçük kilise, plan
Fig. 2   Plan of the small church
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olursa en yakın örneği, Ayaş Elaiussa Sebaste’deki bir 
Roma tapınağı içinde yer alan küçük kilisedir. Bu yapı, 
Roma tapınağının peripteral sütun sırasındadır ve 
Pompeiopolis’te olduğu gibi iki sütun arasına oturtul-
muştur. Bu tür küçük kiliselerin, Kilikya Bölgesi’nde 
erken Hristiyanlık Dönemi’nde yaygınlaştığı görülmekte-
dir. Bu kilise ile önceki yıllarda bulunan opus sectileli 
avlular ve çevrede bulunan altın Bizans takılar, 525 
yılındaki şiddetli deprem öncesi Pompeiopolis’in son 
durumunu ortaya koymaktadır. Sütunlu Cadde’de, mima-
ri açıdan görkemli bir Roma Dönemi’nden sonra daha 
mütevazı bir Bizans Dönemi yaşandığı görülüyor. 
Sütunlu Cadde’nin, halen modern Viranşehir Caddesi 
altındaki kalıntıları ise önümüzdeki kazı sezonlarında 
çıkarılacak ve restorasyonları ile bir bütünlük sağ-
lanacaktır.

Sütunlu Cadde’deki bir diğer çalışma ise anıtsal mimari 
eserlerin bloklarının taşınma teknolojilerinin araştırılma-
sı üzerine olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri, 
Wisconsin Madison Üniversitesi’nden öğretim üyesi Dr. 
W. Aylward anıtsal mimari eserlerin bloklarının taşınma 
teknolojilerini Pompeiopolis cardo maksimusundaki 
sütun tamburları ve diğer bloklar üzerinde incelemiştir. 

2009 yılında Pompeiopolis antik limanında uluslar arası 
bir ekip ile C. J. Brandon, R. L. Hohlfelder ve J. P. Oleson 
tarafından gerçekleştirilen ROMACONS-Roma Deniz 
Betonları Projesi sondaj çalışmalarıyla alınan örneklere 
ilişkin sonuçlar 2010 yılında netleşmiştir. 1. yy. sonu 
başlayıp 2. yy. ortasında inşası tamamlanan Pompeiopolis 
Limanı’nda pozzolana harcının kullanıldığı ortaya çık-
mıştır. İ.Ö. 3. yy.’ın sonlarına doğru Pozzuoli Körfezi’nde 
ilk kez ortaya çıkmasından sonra Roma limanlarında 
yaygın olarak kullanılan bu hidrolik beton teknolojisi 
Akdeniz’in en ücra köşelerine ulaşmıştı. Sualtı inşaatları 
için kullanılan Roma betonu sönmüş kireç, pozzolona 
ve agrega karışımından oluşmaktaydı. Bu teknolojinin 
kullanımının örneklerine Türkiye’de Pompeiopolis’in 
yanı sıra Kyme ve Side’de rastlanmaktadır. Elde edilen 
sonuçlara göre: Pompeiopolis’teki agrega %64 ile 54, 
harç ise %36 ile 46 arasında değişmektedir. Bu oranlar 
Roma kara yapılarına yakındır. İncelemelerin tek bir 
merkezde, Italcementi’nin İtalya-Bargamo’daki araştırma 
laboratuarlarında, yapılması sonuçların güvenirliliğini 
artırmaktadır. 

2009 yılında Pompeiopolis’te ayrıca bir geç Roma amp-
hora üretim merkezi saptanmıştır. Limanın uzun mendi-
reğinin yakınlarında konuşlanan bu merkez, 5. yy. başın-
dan 7. yy. başına kadar üretim yapmıştır. Olasılıkla 
yörenin şarap, yağ gibi malların deniz aşırı ihracını 
kolaylaştırıyordu.

the Viranşehir Caddesi will be uncovered in the future 
and restored altogether.

Another study of the Colonnaded Street concentrated on 
the transportation technologies for the blocks of monu-
mental architecture. Dr. W. Aylward of Wisconsin 
Madison University, USA, examined the transportation 
technologies of all the column drums and other blocks in 
the cardo maximus of Pompeiopolis.

The project on Roman concrete for underwater con-
struction (ROMACONS,) was conducted in 2009 by an 
international team with C. J. Brandon, R. L. Hohlfelder 
and J. P. Oleson and the analyses of sounding samples 
were concluded. The harbor of Pompeiopolis, whose 
construction lasted from the end of the 1st century A.D. 
to the mid-2nd century A.D., was built with pozzolana 
mortar. This hydraulic concrete technology appeared in 
Pozzuoli towards the end of the 3rd century B.C. It was 
used extensively in Roman harbors and, in time, reached 
the farthest corners of the Mediterranean. The Roman 
concrete for underwater constructions consisted of 
slaked lime, pozzolana and aggregate. This technology is 
also attested at Kyme and Side in addition to Pompeiopolis. 
According to analysis results, the aggregate varies 
between 54 to 64% and the mortar between 36 and 
46%. These proportions are close to the Roman land 
constructions. The analyses were all made at the same 
laboratory, the research labs of Italcementi at Bergamo, 
Italy, and can be considered reliable.

In 2009 a late Roman amphora production site was iden-
tified at Pompeiopolis. The site is located close to the 
long mole of the harbor and functioned from the begin-
ning of the 5th century A.D. through the beginning of the 
7th century A.D. The site probably facilitated overseas 
exports of local produce such as wine and oil. 

Efforts to collect financing for the excavation and clean-
ing work concerning the restoration project approved by 
the Adana Regional Board for the south end of the 
Colonnaded Street continue. The project, which is 
thought to cost 2 million TL, foresees the restoration of 
the Roman shops in the west portico and the mosaic 
area in the east portico, along with two rows of seven 
columns that will be re-erected (Fig. 3). Thus the first 
step will be taken for anastylosis of the Colonnaded 
Street, and will continue, step by step. This restoration 
can be considered a beginning for the landscaping of 
Pompeiopolis.

2. Soli Höyük

An important part of the fortifications from the 15th cen-
tury B.C. on the east slope, called the Hittite terrace, was 
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Sütunlu Cadde’de restorasyona yönelik kazı ve temizlik 
çalışmalarının yanı sıra güney ucunun Adana Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından geçen yıl 
onaylanan restorasyon projesine ilişkin finans arayışları 
sürmektedir. Maliyetinin yaklaşık 2 milyon TL olacağı 
hesaplanan proje ile batı portikodaki Roma dükkanları ve 
doğu portikosundaki mozaikli alan restore edilerek ikişer 
sıra halinde yedişer sütunun ayağa kaldırılması planlan-
maktadır (Res. 3). Böylece Sütunlu Cadde’nin aşama 
aşama kaldırılması için ilk adım atılmış olacaktır. Bu 
restorasyon, Pompeiopolis’in yeniden düzenlenmesi için 
de önemli bir başlangıç sayılabilir. 

2. Soli Höyük

Soli Höyük’te, Hitit terası olarak adlandırılan doğu 
yamaçtaki bölümde İ.Ö. 15. yy.’da kullanılan sur duvar-
larının önemli bir bölümü açığa çıkarıldı ve temizliği 
tamamlandı (Res. 4). Surun içinde yangın tabakasında 
silo ya da mutfak olarak kullanılan mekânlarda bulunan 
arkeobotanik örneklerin incelendiği uzman raporlarına 
göre: 15. yy.’da Soli’de arpa, çatal siyez buğdayı, merci-
mek tüketilmiş olduğu anlaşılmaktadır (Prof. Dr. E. 
Oybak, H.Ü. Biyoloji Bölümü). Yivlenerek işaretlenmiş, 
Soli’de bir tahıl (arpa) küpünün içinde bulunması nedeni 
ile “ölçek kabı” olarak nitelendirilen tek renkli, kaba 
kaplar (drab ware) merkezi bir ekonominin varlığına işa-
ret etmektedir. Bu tip kaplar, Orta Anadolu’daki Hitit 
merkezlerinde Boğazköy, Maşat Höyük, Kuşaklı, Alaca-
höyük’te; Kilikia’da da Kilisetepe, Soli, Yumuktepe, Tarsus 
and Kinet Höyük’te Geç Tunç II döneminde (İ.Ö. 15.-13. 
yy. arası) görülmektedir. Soli Höyük yiv işaretli kapları, 
12-16 Nisan 2010’da yapılan 7ICAANE (7th International 
Congress of the Archaeology of the Ancient Near East) 
toplantısında “Revisiting the Issue of the Late Bronze II 
Drab Ware with Potmarks” başlıklı bildiri ile bilim dün-
yasına sunulmuştur (Res. 5). Bilindiği gibi İ.Ö. 15-14. 
yy.’lar Kizzuwatna’nın Hitit egemenliğine girdiği ancak 
yerel özelliklerini koruyup sürdürdüğü bir geçiş dönemi-
dir. Bu dönemde Kizzuwatna’ya özgü seramik tipleri 
arasında, kırmızı bandlılar, dalga bezemeliler, ip baskılı 
mutfak kapları da yeme-içme kapları arasında sayılabilir. 

exposed and the cleaning completed (Fig. 4). According 
to expert’s reports on the archaeobotanical samples 
uncovered in the fortification’s burnt layer, the rooms 
must have served as silos or kitchens, and the inhabitants 
of Soli consumed barley, lentils and triticum dicoccum 
(emmer wheat.) (E. Oybak, Hacettepe Univ. Biology 
Dept.). A monochrome coarse ware (drab ware) item, 
thought to be a “measuring cup,” marked with grooves 
was found in a cereal jar at Soli and indicating the pres-
ence of a central economy. Such vessels are also found 
at other Hittite sites in central Anatolia such as Boğazköy, 
Maşat Höyük, Kuşaklı and Alacahöyük, and in the Late 
Bronze Age II (15th-13th centuries B.C.) at Kilisetepe, 
Soli, Yumuktepe, Tarsus and Kinet Höyük in Cilicia. The 
groove-marked vessels of Soli Höyük were presented at 
the 7th ICAANE with a paper titled “Revisiting the Issue 
of the Late Bronze II Drab Ware with Potmarks” (Fig. 5). 
As known, Kizzuwatna entered Hittite hegemony but 
retained its local characteristics during the 15th-14th cen-
turies B.C. In this period Kizzuwatna’s characteristic pot-
tery includes red band wares, wave decorated wares, 
string-impressed kitchen ware.

The Kizzuwatna casemate wall of the 15th century B.C. 
was reinforced with timber plates and supports (Fig. 6). 
With the support of the Mezitli Municipality it was cov-
ered with geotextile and roofed over with a temporary 
construction at the end of the excavation (Fig. 7). Thus, 
a new stopping point reflecting the Kizzuwatna period 
has been added to the foreseen visiting route.

A sandstone mold of the Hittite period was uncovered in 
the filling of trench E10 in 2010 that must have been used 
in metal tool technology. On one side of the mold is a 
lugged flat axe of central Anatolian type and on the other 

Res. 3   Sütunlu Cadde güney ucu 3-boyutlu görünümü
Fig. 3   3-D view of the south end of the Colonnaded Street

Res. / Fig. 4   Soli Höyük
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İ.Ö. 15. yy. Kizzuwatna kazamatlı (kasa tipi) sur duvarla-
rı ahşap levha ve desteklerle sağlamlaştırılarak koruma 
altına alınmıştır (Res. 6). Kazı sonunda duvarların üzeri 
jeotekstil ile örtülmüş ve üzeri Mezitli Belediyesi’nin 
desteği ile sökülebilir geçici bir koruma çatısı ile kapan-
mıştır (Res. 7). Böylece sit alanında ileride planlanan 
gezinti yollarına Kizzuwatna Dönemi’ni yansıtan bir 
durak daha eklenmiştir.

Soli Höyük’te 2010 yılında E 10 açmasında döküntü 
içinden gelen kumtaşından Hitit Dönemi bir kalıbın 
madeni alet teknolojisinde kullanıldığı anlaşılmıştır. 
Kalıbın bir yüzünde Orta Anadolu tipi kolcuklu yassı 
balta, diğer yüzünde ise mahmuzlu bir orak bulunmak-
tadır (Res. 8). Kalıp, Soli’nin İ.Ö. 2. binde önemli bir 
liman kenti olarak, hem ticaret hem de bir maden işleme 
merkezi olduğu yönündeki verileri güçlendirmektedir. 
19. yy.’ın sonlarında Soli’den Almanya’ya götürüldüğü 
iddia edilen önce Staatlische Museen’de sergilenip 1940 
yılında ünlü arkeolog K. Bittel tarafından “Der Depotfund 
von Soloi-Pompeiopolis” adlı makale ile Zeitschrift für 

Res. 5   İ. Ö. 15-14. yy. yiv işaretli tabaklar Fig. 5   Plates with groove marks from the 15th -14th centuries B.C.

Res. 6   15. yy. sur duvarlarının koruma önlemleri ağaç levha ve 
jeotekstil örtü
Fig. 6   Protective measures for the 15th-century-B.C. fortification 
walls, timber plates and geotextile 

Res. 7   15. yy. sur duvarlarının koruma önlemleri
Fig. 7   Protective measures for the 15th-century-B.C. fortification 
walls

Res. 8   Hitit maden kalıbı
Fig. 8   Hittite metal mold

side is a spurred sickle (Fig. 8). This mold supports the 
hypothesis that Soli was both an important harbor, as 
well as a commercial and metalworking center in the 2nd 
millennium B.C. Similar metal tools produced in such 
molds existed among the metal. These objects were 
originally taken from Soli to Germany in the 19th century 
and first exhibited at Staatlische Museen. They were later 
published in 1940 by renowned archaeologist K. Bittel in 
an article titled “Der Depotfund von Soloi-Pompeiopolis” 
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Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie, 46(1)’de 
yayınlanan maden eserlerin arasında bu tür kalıplarla 
üretilen madeni aletler olduğu bilinmekteydi. Kalıpta yer 
alan balta, savaş aletlerinin seri bir şekilde üretildiği 
anlamına gelmektedir. Seri üretim, Soli’de hem savunma 
hem de ihracat amaçlı silah imalatı yapıldığını göster-
mektedir. Aynı şekilde diğer yüzde yer alan mahmuzlu 
orak da, geçtiğimiz yıllarda Soli’de bulunan çatal siyez 
buğdayı, mercimek ve arpa gibi tahılları biçmekte kulla-
nıldığını akla getirmektedir.

Soli Pompeiopolis antik liman kentinde 12 yıldır sürdü-
rülen kazılar belli bir aşamaya gelmiştir. Bu noktadan 
sonra kazılarla eşzamanlı olarak restorasyon projelerinin 
yaşama geçirilmesi (Res. 9) ve Soli Pompeiopolis’in 1. 
derece sit alanı içerisinde kalan arazileri kamulaştırılma 
çalışmalarının hızlandırılması, gezi güzergâhlarının 
oluşturulması ve Pompeiopolis’te bulunup Mersin 
Müzesi’ne taşınan ancak destek bulunamadığı için par-
çaları henüz bütünlenemeyen Sağlık Tanrısı Asklepios 
heykelinin restorasyonu için ivedi kaynak bulunması 
gerekmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda tamamlanan ve Adana Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan Sütunlu 
Cadde’nin güney ucu restorasyon projesinin, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği ile Mersin İl Özel 
İdaresi’nin desteği ve Mersin’deki tüm kurumların katkı-
larıyla en kısa zamanda hayata geçeceğine inanmak 
isteriz. Öte yandan yaklaşık 300 dönümlük 1. derece 
arkeolojik sit alanının da belirlenen proje doğrultusunda 
Kültür ve Turizm Bakanlına sunulduğu gibi aşama aşama 
kamulaştırılarak Mersin turizmine kazandırılması konu-
sunda ilgili kurumlardan ve duyarlı Mersin kamuoyun-
dan destek bekliyoruz. 

in Zeitschrift für Assyrologie und vordersasiatische 
Archäologie, 46 (1). The axe-mold shows weapons were 
produced en masse and indicates weapon production at 
Soli were both for defense and exports purposes. 
Interestingly, the sickle on the reverse side of the mold 
recalls the aforementioned cultivation of emmer wheat, 
lentil and barley.

Excavations have continued at Soli/Pompeiopolis for 
twelve years and have attained a certain level. As of this 
point, it is necessary to balance excavations with restora-
tions (Fig. 9), to accelerate expropriation of land within 
the 1st degree area, to establish visiting routes, and to 
find funds urgently needed for the restoration of the 
statue of Asklepios taken to Mersin Museum.

We would like to hope and believe that the restoration 
project, prepared for the south end of the Colonnaded 
Street and already approved by the Adana Regional 
Board, shall be implemented as soon as possible with sup-
port of the Ministry of Culture and Tourism, Governorate 
of Mersin, Mersin İl Özel İdaresi and all the institutions in 
Mersin. Furthermore, we expect to find the support of 
Mersin people for the step-by-step expropriation of about 
300,000 sq. m. land in the 1st degree area within the 
frame of the project proposed and incorporating it for 
local tourism.

Res. 9   Sütunlu Cadde güney ucu restorasyon projesi Fig. 9   Restoration project for the south end of the Colonnaded 
Street
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I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı içinde bulunan 
Suluin Mağarası’nda yapılan kaçak kazıların önüne 
geçilmesi amacıyla 2007-2009 yıllarında Antalya Müze 
Müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazıları gerçekleşti-
rilmişti. 2010 yılında ise Bakanlar Kurulu kararı ile baş-
kanlığımızdaki kazılara devam edilmiştir.

Suluin Mağarası Antalya’nın 32 km. kuzeybatısında, 
merkeze bağlı Yağca Köyü sınırları içinde, Katran 
Dağı’nın (eski Sam Dağı) doğuya doğru alçalan yamacı 
üzerinde ve dağın ova ile birleştiği noktada yer alır. 
Karain Mağarası’nın 1 km. kuzeydoğusunda, Öküzini 
Mağarası’nın ise 125 m. kuzeybatısındadır. Denizden 
yüksekliği 319-320 m., önündeki ovadan ise 20 m. yük-
sekliktedir (Res. 1). Tek bir boşluktan oluşan mağaranın 
ağzı doğuya bakar ve dip kısmında bir göl bulunur. Her 
ne kadar mağaranın önündeki teras ile göl seviyesi ara-
sında yaklaşık 14 m.’lik bir yükselti farkı var ise de arke-
olojik dolguların kalınlığı henüz tam olarak bilineme-
mektedir (Çiz. 1). Mağaranın doğuya doğru uzanan 
tavan kısmı bölgede meydana gelen depremlerle zaman 
zaman çöküntülere uğramış ve büyük kalker bloklar 
mağaranın zeminini büyük ölçüde kaplamışlardır.

Arkeolojik Kazılar

Son 4 yıldır Suluin Mağarası’nda yapılan arkeolojik kazı-
lar önemli ve bir o kadar da ilginç sonuçlar vermeye 
başlamıştır. Bu sonuçların en önemlisi, mağaranın 
Holosen Dönem tabakaları içinde mimari kalıntılara 
rastlanması, üç mekânın ortaya çıkartılması ve bu 
mekânlardan birinde sıvalı bir taban bulunması olmuş-
tur. Bilindiği gibi Karain ve çevresindeki mağaraların 
önünde uzanan geniş traverten ovasında özellikle 
Neolitik ve Kalkolitik çağlara ait höyük yerleşmeleri 
bulunmamaktadır. Höyük yerleşmeleriyle ancak Çubuk 
Boğazı aşıldıktan sonra karşılaşılmaktadır. Suluin 
Mağarası’nda yapılan kazılar, yıllardır dile getirdiğimiz 
Neolitik ve Kalkolitik çağ yerleşimlerinin bu çevredeki 

Suluin Cave is located within a first degree archaeologi-
cal and natural protection site, and to prevent illicit digs, 
Antalya Museum Directorate carried out salvage excava-
tions from 2007 to 2009. With the permission of the 
government in 2010, the excavations were continued 
under the author’s direction.

Suluin Cave is located 32 km. northwest of Antalya, 
within the borders of Yağca village, and on the slope of 
Katran Dağı (formerly Sam Dağı) where it descends east-
ward to the plain. Suluin Cave lies 1 km. northeast of 
Karain Cave and 125 km. northwest of Öküzini Cave at 
an altitude of 319-320 m. above sea level and 20 m. 
above the plain which it overlooks (Fig. 1). The cave 
comprises a single chamber facing east and has a small 
pool at its end. Although there is a difference in levels 
within the 14 m. between the terrace, leading to mouth 
of the cave, and the pool at the back of the cave, the 
exact thickness of archaeological deposit in between is 
not known (Dwg. 1). The cave roof extends eastward 
and appears to have collapsed at times due to earth-
quakes. There are large calcareous blocks covering much 
of the cave’s floor.

Archaeological Excavations

Excavations in the last four years are beginning to yield 
important and interesting results. The most important 
information is the architectural remains encountered in 
the Holocene strata of the cave; three rooms were 
uncovered with one room having a plastered floor. It is 
known the large travertine plain, extending in front of 
Karain and other neighboring caves in the area, would 
not sustain höyük settlements of the Neolithic and 
Chalcolithic periods. Höyük settlements seem to appear 
only after Çubuk Pass to the north. Excavations carried 
out at Suluin Cave seem to justify claims over the years 
that Neolithic and Chalcolithic settlements in this area 
should be sought in caves.

Suluin Mağarası Kazıları 2007-2010

Excavations at Suluin Cave in 2007-2010
Harun TAŞKIRAN
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mağaralarda aranması gerektiği görüşümüzü bir kez 
daha haklı duruma getirmiştir.

2007 Yılı Kazıları

Daha çok mağaranın ot, çalı ve taş temizliğinin yapılma-
sı, mağaranın etrafının demir parmaklıklarla çevrilerek 
koruma altına alınması, topoğrafik planın çıkartılması, 
kazılacak plan karelerin oluşturulması gibi hazırlık çalış-
maları yapılmıştır. Bu nedenle arkeolojik kazılara fazla 
zaman ayrılamamıştır. Bununla birlikte mağaranın ön 
kısmında toplam 4 ayrı plan karede (I 8, J 8, K 8 ve K 7) 
12 arkeolojik tabaka kazılmıştır. Söz konusu plan kare-
lerde 4. arkeolojik seviyenin sonuna kadar kazı yapılarak 
yaklaşık 40 cm.’lik bir derinliğe inilmiştir (Res. 2). 

2007 yılı kazılarında en yoğun buluntu grubunu çeşitli 
dönemlere ait seramik parçaları ve yontmataş malzeme 
oluşturur. Kemik buluntular daha az sayılarda olup, 
sadece 1 adet metal ok ucu tespit edilmiştir. Diğer 
buluntular arasında çakmaktaşı, radyolarit ve obsidiyen-
den yapılmış çeşitli yontmataş aletler, 1 adet PT ağırşak 
ve 1 adet cilalı balta bulunmaktadır.

Excavations in 2007

This year’s work mainly covered preparatory work such 
as cleaning of vegetation, fencing off the cave, the 
preparation of a topographic plan and grid-squares. 
Consequently, not much time was left for archaeological 
digs, but a total of twelve archaeological strata were 
excavated in four grid-squares (I 8, J 8, K 8 and K 7) in 
the forepart of the cave. In these grid-squares a level of 
-40 cm. was reached at the bottom of the 4th archaeo-
logical layer (Fig. 2).

Most of the finds during the 2007 campaign comprised 
potsherds of various periods and chipped stone materi-
als. Bone finds were relatively few and there was only 
one metal arrowhead. Among other finds were various 
chipped tools of flint, radiolarite and obsidian, one ter-
racotta spindle whorl and one polished axe.

Excavations in 2008

As architecture within the cave was encountered in this 
season, it was necessary to work across a wider area. 
Thus a larger trench of 5x5 m. comprising twenty-five 
grid-squares of one sq. m. was excavated (Dwg. 2). 
Twenty-two grid-squares were excavated down to the 
bottom of the sixth archaeological layer (Fig. 3).

An overall look at the excavated area shows extensive 
calcareous stones, as the 3rd and 4th archaeological layers 
do not show regularity. Regularity begins to appear in the 
5th layer and in the 6th layer they constitute the walls of 

Res. 1   Suluin Mağarası, genel görünüm
Fig. 1   Suluin Cave, general view

Çiz. 1   Suluin Mağarası, dikey kesit
Dwg. 1   Suluin Cave, vertical section

Res. 2
2007 yılı kazılan 
plan kareler
Fig. 2    
Grid-squares 
excavated in 
2007
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2008 Yılı Kazıları

Kazı alanında mimariye rastlanması göz önünde bulun-
durularak, yatay planda daha geniş bir alanda kazıların 
yapılması kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda birer metreka-
relik 25 plan kareden oluşan 5x5 m. boyutlarında geniş 
bir açmada kazılar yürütülmüştür (Çiz. 2). 23 plan kare-
nin tamamında ise 6. arkeolojik seviyenin sonuna kadar 
kazı yapılmıştır (Res. 3).

Kazı alanının tümüne bakıldığında, 3. ve 4. arkeolojik 
seviyelerde görülen ve belirli bir düzen göstermeyen 
yoğun döküntü kalker taşların, 5. arkeolojik seviyeden 
itibaren şekillendiği, 6. arkeolojik seviyenin tabanında 
ise bu taşların iki mekânı (A ve B mekânları) çevreleyen 
duvarlar olduğu görülmüştür (Çiz. 3). “A Mekânı”nın 
yüzeyinde büyük olasılıkla güneşte kurutulmuş ya da 
çok iyi fırınlanmamış kerpiç levhalarla (tuğlalarla) karşı-
laşılmıştır. Bunlardan iki tanesi delikli kil levhadır. Bir 
yaşam alanından çok kiler, işlik ya da depo olarak kulla-
nıldığını düşündüğümüz bu mekânın bölgedeki en yakın 
benzeri Bucak İlçesi’ndeki Höyücek kazılarında ortaya 
çıkarılmıştır. “A Mekânı”nda görülmeye başlanan delikli 
ya da deliksiz kil levhaların, Höyücek’te erken Neolitik 
Çağ’a ait olan Tapınak Dönemi yapı kompleksinin 3 ve 
4 no.’lu yapılarında görülen tahıl kutularının kil levhala-
rıyla aynı olduğu anlaşılmıştır. 

Arkeolojik buluntular arasında en yoğun grubu yine 
çanak-çömlek parçaları ile yontmataş malzeme oluştu-
rur. Çanak-çömlek grubu daha çok parçalar halinde ele 
geçmiştir. Sağlam ve tüm durumda herhangi bir çanak-
çömlek örneğiyle karşılaşılmamıştır. İlk üç arkeolojik 
seviyede Ortaçağ, Bizans, Roma ve Hellenistik dönemle-
re ait seramik parçaları karışık olarak bulunur. 4. arkeo-
lojik seviyeden itibaren görülen seramik parçaları ise, 6. 
arkeolojik seviye sonuna kadar Kalkolitik Çağ’a aittirler.

two rooms, namely A and B (Dwg. 3). On the surface of 
Room A, were mud-brick plaques, probably sun dried or 
else not well-fired. Two of these plaques are perforated. 
This room seems to have served as a cellar, work-area or 
storeroom rather than as a living area. Its closest parallel 
in the region seems to have been found at Höyücek 
excavations in the Bucak İlçesi. The perforated and 
unperforated clay plaques found in Room A closely 
resemble those found in buildings numbers three and 
four of the Shrine Period Building Complex, attributed to 
the Neolithic Period, at Höyücek.

Finds once again comprised potsherds and chipped 
stone materials. Pottery finds are mostly in fragments 
with no intact ceramic item found. Pottery finds from 
the first three archaeological layers comprise mixed 
examples from the Middle Ages, Byzantine, Roman 
and Hellenistic periods. Potsherds contained in the 4th 
through the 6th archaeological layers belong to the 
Chalcolithic period.

Among chipped stone materials are blade and bladelet 
cores of imported high quality flint and obsidian, bullet 
cores, transversal arrowheads, a few microliths of various 
types, sickle blades and various tools.

Other finds of interest were a steatite stamp seal, possi-
bly attributed to the Chalcolithic period, along with 
beads of mollusk shells and various colored stones. A 
bone awl engraved with chevron motif (Fig. 4) and a 
bird bone made into a pendant by drilling a hole were 
also found. Ground stone materials include grinding  
and crushing stones, pestles, burnishing tools and pol-
ished axes. 

Finds in 2008 also included two coins, both from the 
Hellenistic period. The silver one is a coin from Selge 
while the bronze one is from Perge.

Çiz. 2   Yatay planı ve kazılan plan kareler
Dwg. 2   Horizontal plan and excavated grid-squares

Res. 3   2008 yılı kazılan plan kareler
Fig. 3   Grid-squares excavated in 2008
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Yontmataş malzeme arasında bölgeye ithal edilmiş olan 
kaliteli çakmaktaşı ve obsidiyenden dilgi ve dilgicik 
çekirdekleri, mermi biçimli çekirdekler, yatay ok uçları, 
az sayıda farklı tiplerde mikrolit, orak dilgileri ve çeşitli 
aletler bulunmaktadır.

Kalkolitik Dönem’e ait olduğunu düşündüğümüz steatit-
ten yapılmış 1 adet damga mühür, yumuşakça kabukla-
rından ve farklı renklerdeki taşlardan yapılmış boncuk 
taneleri, üzeri çavuş motifi kazıma bezekli olan 1 adet 
kemik bız (Res. 4) ve uç kısmında bir delik açılarak kolye 
ucu haline getirilen 1 kuş kemiği diğer ilginç buluntular 
arasındadır. Ayrıca, sürtmetaş malzeme içinde ezgi ve 
öğütme taşları, havan elleri, perdah aletleri ve cilalı 
baltacıklar bulunmaktadır.

2008 yılı buluntuları arasına 2 adet sikke de eklenmiştir. 
Sikkelerin her ikisi de Hellenistik Dönem’e aittir. Bun-
lardan biri gümüş Selge sikkesi, diğeri ise bronz Perge 
sikkesidir.

2009 Yılı Kazıları

2009 yılında yapılan kazı çalışmaları sonunda tüm plan 
karelerde, yüzeyden 1 m. derinlikte 10. arkeolojik sevi-
yenin tabanına ulaşılmıştır. Sonuçlar bizi bir kez daha 
şaşırtmıştır. Zira, ilk kez bir mağara yerleşiminde mima-
riye rastlanıldığı gibi, yine ilk kez sıvalı bir tabanla karşı-
laşılmıştır. L 7 plan karesinde ilk izlerini gördüğümüz bu 
sıvalı taban, L 8 plan karesinde de devam etmiştir. Ayrıca 
bu sıvalı tabanın gerek açmanın kuzey profili içine 
doğru ve gerekse K 7 ve K 8 plan karelerine doğru da 
devam ettiği görülmüştür. A Mekânı’nda olduğu gibi B 
Mekânı’nda da çok sayıda çanak-çömlek parçalarıyla, 
yontma taş ve sürtme taş örneklerle ve hayvan kemik 
parçalarıyla karşılaşılmıştır. Yine K 8 plan karesinin 

Excavations in 2009

Work in 2009 culminated the bottom level of the 10th 
archaeological layer, at 1 m. below the surface, in all 
grid-squares. Not only was architecture the first to be 
seen in a cave settlement, but a plastered floor was also 
a unique example. This floor, whose first traces were 
observed in grid-square L 7, extended into the L 8. It was 
also observed that it extended further into the north pro-
file and into grid-squares K 7 and K 8. As in Room A, 
Room B contained numerous potsherds, examples of 
chipped stone, a ground stone and animal bones. In the 
southwest corner of grid-square K 8 were extensive mol-
lusk shells on the plastered floor towards the stone wall 
encircling this room. It is possible these shells were 
related with subsistence.

As in previous years, most finds comprised pottery, but 
still no intact pieces were recovered. All fragments 
uncovered are monochromatic and probably belonged 
to kitchen wares. The pottery seems to be peculiar to 
Suluin and is reminiscent of the Middle Chalcolithic 
period, according to preliminary observations. This is a 
period not well-known in our region. Detailed work on 
the pottery finds are about to be completed. Hopefully, 
the pottery finds will help us establish links with settle-
ments like Bademağacı and Höyücek in the region to the 

Çiz. 3   A ve B mekânları
Dwg. 3   Rooms A and B

Res. 4 
Üzerinde kazıma çavuş 
motifi bulunan kemik bız
Fig. 4 
Bone awl with chevron 
motif on it

Res. 5    
Ele geçen  

boncuklardan bir grup
Fig. 5    

A group of  
beads uncovered
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güneybatı köşesinde, bu mekânı çevreleyen taş duvarın 
kenarına doğru sıvalı taban üzerinde yoğun bir biçimde 
yumuşakça kabukları ortaya çıkartılmıştır. Bu kalıntıların 
beslenmeyle ilgili olması olasılık dâhilindedir.

Diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da en fazla ele geçen 
malzeme çanak-çömlek parçaları olmuş, ancak bütün 
bir çanak-çömlek örneğiyle karşılaşılmamıştır. Ele geçen 
çanak-çömlek parçaları tamamen monokrom olup, daha 
çok mutfak kaplarına aittirler. Tamamen Suluin’e özgü 
gibi görünen seramikler ilk tanımlamalarımıza göre, böl-
gemizde çok iyi bilinmeyen orta Kalkolitik Dönem’in 
örneklerine benzemektedir. Seramikler üzerinde yapılan 
ayrıntılı çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Suluin’in 
kuzeyinde bulunan Bademağacı, Höyücek gibi höyük 
yerleşmeleriyle hatta daha uzaktaki Ege ve Marmara 
bölgesi yerleşimleriyle ilişkilerin kurulmasında, çanak-
çömlek parçalarının bize önemli bilgiler vereceğini 
düşünmekteyiz.

Arkeolojik buluntular arasında diğer yoğun grubu ise, 
yontma taş malzeme oluşturur. Arkeolojik seviyelerin 
tamamında bol miktarda ele geçen yontma taş malzeme-
nin yapımında kullanılan hammaddelerde farklılıklar 
görülür. Daha çok bölgenin yerel kayacı olan radyolarit 
yoğun olarak kullanılmışsa da, buraya ithal olarak obsi-
diyen ve kaliteli çakmaktaşları da gelmiştir. Yontma taş 
malzeme arasında dilgi ve dilgicik çekirdekleri, mermi 
biçimli çekirdekler, düzeltili ve düzeltisiz yonga, dilgi ve 
dilgicikler, orak dilgileri, yatay ok uçları, az sayıda ve 
farklı tiplerde mikrolitler ile çeşitli aletler bulunmaktadır. 
Ele geçen teknolojik parçalardan yontma işleminin 
mağarada yapıldığı anlaşılmaktadır ancak obsidiyen ve 
bölgeye yabancı çakmaktaşı örnekler işlenmiş olarak 
mağaraya ithal edilmiş olmalıdır.

Ayrıca çeşitli sürtmetaş ve kemik buluntular ile Suluin 
insanlarının süslenme faaliyetleriyle ilgili çok sayıda 
boncuk ve takı malzemeleri de ele geçmiştir (Res. 5).

2010 Yılı Kazıları 

2010 yılında 11. arkeolojik seviyelerin kazılmasıyla işe 
başlanmıştır. Geçen yıl sıvalı bir tabanın izlerinin görül-
düğü K 6, K 7, K 8 ve L 6, L 7, L 8 plan karelerinde bu 
yıl çalışılmamıştır. Bununla birlikte, söz konusu plan 
karelerde 2009 yılında tespit edilen sıvalı taban izlerinin 
batıya doğru devam edip etmediğinin anlaşılması ama-
cıyla sadece K 9 ve K 10 plan kareleri ile L 9 ve L 10 plan 
karelerinde 11. arkeolojik seviyeler kazılmıştır. Ancak 
sıvalı tabanın diğer plan karelere doğru devam etmediği 
anlaşılmıştır. 

2010 yılında daha çok H 6, H 7, H 8, H 9, H 10, I 6, I 7, 
I 8, I 9, I 10, J 6, J 7, J 8, J 9 ve J 10 plan karelerinde kazı 

north, as well as those farther away the Aegean and 
Marmara regions.

Another profuse grouping of finds was chipped stone 
materials. Uncovered in abundant amounts in all archae-
ological layers, the chipped stone materials display a 
variety of raw materials used. Although radiolarite, the 
local rock of the region, is abundantly used, obsidian 
and high quality flint were also imported. Chipped stone 
materials uncovered include blades and bladelet cores, 
bullet cores, retouched and un-retouched flakes, sickle 
blades, transversal arrowheads, few microliths of various 
forms and various other tools. Technological pieces show 
chipping was carried out in the cave, but obsidian and 
examples of flint, not originating in the region, must have 
been brought to the cave from elsewhere.

Furthermore, various ground stone and bone finds and 
numerous beads and accessories related with personal 
adornment of the Suluin people were uncovered (Fig. 5).

Excavations in 2010

Work started with the excavations of the eleventh 
archaeological layer. Work was not resumed in grid-
squares K 6, K 7, K 8 and L 6, L 7 and L 8 where a plas-
tered floor was observed in 2009. Yet, in order to see 
whether or not the plastered floor extends westward, the 
eleventh layer was excavated in grid-squares K 9, K 10, 
L 9 and L 10. However, it was seen that the plastered 
floor does not extend in that direction.

In 2010, work concentrated on the grid-squares H 6-10, 
H 6-10, J 6-10. In these grid-squares work continued 
down to the bottom of the 13th archaeological layer in 
grid-squares H 6-8, I 6-8 and J 6-8 while H 9 and 10 
were excavated down to the bottom of the 15th layer. 
Work in grid-squares I 9, J 9, I 10 and J 10 reached the 
bottom of the 16th layer. Thus, we reached -1.60 m. 
below the surface.

In 2010, a new room was exposed. In the grid-squares in 
the west part of the trench, rows of stones, appearing in 
the 11th archaeological layer, were seen to be the walls 
of another room. Although this new room is situated at a 
lower level than the other two rooms, but based on its 
architectural features, it probably belonged to the same 
building layer, and even might have been an earlier 
phase of the same building layer. This room, named 
Room C, is located in the west part of the trench (Fig. 6). 
Only two foundation walls of Room C were identified 
within the trench, one extending from southwest to 
northeast and the other from northeast to northwest. The 
foundation wall is built with dry masonry technique 
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çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Söz konusu bu plan 
karelerden H 6, H 7, H 8; I 6, I 7, I 8 ve J 6, J 7, J 8’de 
13. arkeolojik seviyenin sonuna kadar, H 9 ve H 10 plan 
karelerinde 15. arkeolojik seviyenin sonuna kadar kazı 
yapılmıştır. I 9, J 9, I 10, J 10 plan karelerinde ise 16. 
arkeolojik seviyenin sonuna gelinmiştir. Böylece yüzey-
den en fazla 160 cm. derinliğe ulaşılmıştır. 

2010 yılı kazılarında daha önce saptanan A ve B 
mekânlarına yeni bir mekân daha eklenmiş oldu. 
Açmanın batı kısmındaki plan karelerde 11. arkeolojik 
seviyelerden itibaren belirmeye başlayan taş sıralarının 
bir mekânı çevreleyen temel duvarları olduğu kazılar 
ilerledikçe ortaya çıkmıştır. Her ne kadar diğer mekân-
lardan daha alt kotta yer alsa da, mimari özellikleri 
bakımından bu mekânın da aynı yapı katına ait olduğu 
söylenebilir. Ancak bu yapı katının daha eski bir evresine 
ait olabilir. Bu yıl ortaya çıkartılan ve “C Mekânı” olarak 
isimlendirdiğimiz bu alan, açmanın batı kısmında yer 
alır (Res. 6). Bu mekânın açma içinde sadece iki temel 
duvarının izleri saptanmıştır. Bunlardan biri güneybatı-
dan kuzeydoğuya ve diğeri ise kuzeydoğudan kuzeyba-
tıya doğru uzanır. Yan yana yerleştirilen iki iri taş ve 
aralarının daha küçük taşlarla desteklendiği temel duva-
rı herhangi bir bağlayıcı harç olmaksızın üst üste kon-
muş taşlardan oluşur. Mekânın diğer iki duvarı açmanın 
batısında, açma sınırlarının dışında kalmaktadır. Bu 
nedenle mekânın tam boyutlarını vermek mümkün ola-
mamaktadır. 

Daha önce “A Mekânı” içinde saptadığımız ve tahıl 
kutularına ait olduğunu söylediğimiz delikli ve deliksiz 
kerpiç (kil) levhalara, “C Mekânı”nın ortaya çıkışından 
itibaren de yoğun bir biçimde rastlanmıştır. Az sayıda ele 
geçen tüme yakın örnekler dışında çoğu kırılmış ve 
dağılmış bir durumdadır. Daha önceki yıllarda da ele 
geçirdiğimiz ve tam olarak anlamlandıramadığımız bazı 
dal izli parçaların bu yıl daha güzel örnekleri bulunmuş 
ve işlevleri hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşılmıştır. 
Bu dal izli parçalar aynı zamanda Suluin Mağarası’nda 
saptanan mekânların mimari özelliklerinin anlaşılması-
na da katkıda bulunmuştur. Suluin Mağarası’nda yapıla-
rın üzerleri kalın ağaç mertek ve dallar ile kapatılıyor ve 
üzeri kilden ağır düz bir dam (çatı) ile örtülüyordu. 
Yukarıda sözünü ettiğimiz üzerlerinde dal izleri olan kil 
topakların bu damlardan düştüğü anlaşılmaktadır. Tahıl 
kutularına ait kerpiç levhalar ve dal izli topaklardan 
başka “C Mekânı” içinde öğütme ve ezgi taşları, çanak-
çömlek parçaları, işlenmiş kemik parçaları, çakmaktaşı 
ve obsidiyenden yapılmış aletler de bulunmuştur. 

Kazılan alanların tamamında Holosen Dönem’e ait jeo-
lojik seviyeler devam etmekte, kazılan plan karelerde 
daha çok III. ve IV. jeolojik seviyelerin toprak yapısı 

involving two large stones put side by side and smaller 
ones filling in between. As the other two walls remain to 
the west, outside the trench it is not possible to give 
exact dimensions.

Mud-brick (clay) plaques with and without perforations, 
formerly found in Room A and thought to belong to a 
grain storage are, were also encountered abundantly in 
Room C. A few examples were almost intact, while most 
others were broken and dispersed. Some fragments with 
marks of branches were previously uncovered but could 
not be evaluated. This year, better preserved pieces were 
found and comments could be made regarding their 
functions. The pieces with branch marks have also con-
tributed to the understanding of the architecture identi-
fied in Suluin Cave. The rooms inside Suluin Cave were 
covered with thick rafters and branches, then roofed 
with a flat clay roof. The abovementioned fragments with 
branch marks likely fell from the roofs later. In addition 
to mud-brick plaques belonging to grain storage and 
those with branch marks, potsherds, worked bone 
pieces, tools from flint and obsidian in Room C were 
also found.

Geological layers of the Holocene periods extended in 
all excavated areas. In the grid-squares excavated, earth 
texture of mainly geological layers II and IV were seen. 
The Pleistocene layers have not been reached as yet and 
it is anticipated the archaeological sequence in the cave 
will be quite thick. Such a thickness and richness of 
Holocene layers are of importance for the prehistory of 
the region. 

In light of previous surveys and excavations, Suluin Cave 
appears to be an important cave site that will provide 
comparable materials and data to establish a connection 
with the höyük settlements in the northern Lakes District.

Res. 6   2010 yılı kazılarından bir görüntü ve “C” mekânı
Fig. 6   A view from the excavations in 2010 and Room C
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görülmektedir. Jeolojik seviyeler Holosen Dönem’e ait 
olup henüz Pleistosen seviyelere ulaşılamamıştır. Bu 
nedenle mağarada oldukça kalın bir arkeolojik katlaşı-
mın olduğu düşünülmektedir. Holosen seviyelerin bu 
denli kalın ve zengin olması bölge prehistoryası açısın-
dan önem arz etmektedir. Bu nedenle Suluin Mağarası, 
Göller Bölgesi’nin höyük yerleşmeleriyle kurulacak iliş-
kilerde karşılaştırma malzemesi ve veri sağlayacak 
önemli bir merkez olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buluntular arasında çanak-çömlek parçaları ilk sırada 
yer alırlar. Seramik parçalarının tamamı monokrom 
olup, boyalı örneklerle karşılaşılmamış ve daha çok orta 
Kalkolitik Dönemi işaret etmektedir. Bu yıl da diğer yıl-
larda olduğu gibi sağlam ve bütün durumda bir seramik 
örneğiyle karşılaşılmamıştır. Bunda Kalkolitik Çağ’da 
bölgede meydana gelen büyük bir deprem sonucunda 
mağara tavanının çökmesi ile çok büyük kalker blokların 
yerleşim yerinin üzerine göçmesinin etken olduğu düşü-
nülmektedir. Ancak bu yıl bulunan çanak-çömlek bulun-
tuları arasında ilginç bir parça ile karşılaşılmıştır. Bir 
kaba ait hayvan başı protomlu tutamak ilk kez Suluin 
buluntuları arasında yer almaktadır (Res. 7). Boğa başı 
biçimli olduğunu düşündüğümüz bu tutamak farklı kişi-
lerce farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Bu tür hayvan 
başı protomlu tutamak örnekleri Kuruçay Höyük ve 
Höyücek’ten bilinmektedir. Ancak Suluin örneği kadar 
mükemmel bir işçilik gösteren bu parçaya ne Höyücek 
ne de Kuruçay örnekleri arasında rastlanır.

Buluntular arasında ikinci büyük grubu yontmataş par-
çalar oluşturmaktadır. Diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl 
da Suluin Mağarası’na ithal olarak gelmiş obsidiyen ve 
kaliteli çakmaktaşından yapılmış yontmataş buluntularla 
karşılaşılmıştır. Suluin yontmataş endüstrisi genelde dilgi 
teknolojisine dayalıdır. Yontmataş malzeme arasında en 
göze çarpan tipler genelde dilgi taşımalıklar üzerine 
yapılmış keski ağızlı yatay ok uçlarıdır. Çekirdekler, kırık 
birkaç mermi biçimli örnek dışında, genelde dilgi ve 
dilgicik üretimine yönelik prizmatik ve piramit biçimli 
çekirdeklerle temsil edilir. Diğer yontmataş buluntular 
arasında sırasıyla orak elemanları, ikili aletler, düzeltili 
dilgi ve dilgicikler, düzeltili yongalar, çeşitli uçlar ve ön 
kazıyıcılar bulunur. Yoğun olmayan mikrolitik aletler 
içinde geometrik olmayanlar daha çoktur.

Her yıl olduğu gibi hemen hemen tüm arkeolojik seviye-
lerde ele geçen kemikten ve sürtmetaştan yapılmış alet-
ler, çeşitli taş, deniz kabukları ve dentaliumdan yapılmış 
boncuk taneleri diğer buluntuları oluştururlar.

4. Sonuç

Son 4 yıldır yürütülen kazılar ilginç sonuçlar vermiş-
tir. Başlangıçta Suluin Mağarası kazılarından ilk 

Finds, so far, have been mainly potsherds, all being 
monochromatic; no painted examples have been found 
to date and finds continue to point to the Middle 
Chalcolithic period. As before, no intact pottery has been 
found. It is likely a severe earthquake during the 
Chalcolithic period must have caused the roof of the cave 
to collapse, destroying the settlement inside. However, 
there is one very interesting fragment among the pottery 
pieces found during this year’s campaign. A lug with an 
animal head belonging to a pottery vessel was uncovered 
for the first time at Suluin (Fig. 7). This lug, which seemed 
to be in the shape of a bull head, was evaluated in various 
ways by various scholars. Similar lugs with animal head 
protomes are known from Kuruçay Höyük and Höyücek, 
but the Suluin example is of exclusive workmanship.

The second largest assemblage comprises chipped stone 
pieces. As before, we uncovered chipped stone finds of 
imported obsidian and high quality flint, showing the 
knapping industry of Suluin was mainly being based on 
blade technology. The most outstanding pieces are trans-
versal arrowheads on blade blanks. Apart from a few 
broken bullet core examples, cores are represented with 
prismatic and pyramidal cores meant for blade and 
bladelet production. Among other chipped stone exam-
ples found are sickle elements, composite tools, retouched 
blades and bladelets, retouched flakes, various points 
and end scrapers. Microlithic tools are not abundant, but 
those found mainly included non-geometric ones.

Other finds included, as before, bone and ground 
stone tools, beads made from various stones, seashells 
and dentalium uncovered in almost all archaeological  
layers.

4. Conclusion

Excavations conducted in the last four years have pro-
duced very interesting results. At the beginning, based 
on chipped stone examples and Suluin’s proximity to 

Res. 7    
Hayvan başı protomlu 
tutamak örneği
Fig. 7
Lug example with 
animal head protome



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

126

beklentilerimiz yontmataş alet örneklerinden anlaşıldığı- yontmataş alet örneklerinden anlaşıldığı-
na göre ve çok yakınındaki Öküzini Mağarası’na komşu 
olması nedeniyle, Epi-paleolitik kültür katlarına ulaş-
maktı. Asıl beklentimiz ise bu bölgede çok net bir şekil-
de görülmeyen, aynı zamanda buluntu yerleri açısından 
Türkiye’de oldukça kısıtlı görünen bir Üst paleolitik kat-
laşımı yakalamaktı. Bununla birlikte mağara yerleşimin-
den ilk köy yerleşmelerine doğru olan süreçte, gerek 
ekolojik gerekse sosyo-ekonomik açıdan ne gibi değişik-
liklerin yaşandığına dair verilerin de bu bölgedeki mağa-
ra dolguları içinden elde edileceğini umuyorduk. Çünkü 
Karain Mağarası’nın önündeki geniş traverten ovasında 
höyük yerleşmeleri bulunmamaktaydı. Nitekim Suluin 
Mağarası’nda mimari kalıntılara rastlanması, hatta sıvalı 
bir tabanın bulunması ve 2010 yılında bu mimari kalın-
tılara yeni bir mekânın daha eklenmesi, Karain ve çevre-
sindeki mağaraların Neolitik, Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı 
yerleşimleri açısından çok dikkatli bir şekilde araştırıl-
ması gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. 

Suluin Mağarası kazılarından elde edilen ilk sonuçlar da, 
yıllardır dile getirdiğimiz Neolitik, Kalkolitik ve İlk Tunç 
Çağı yerleşimlerinin bu çevredeki mağaralarda aranması 
gerektiği görüşümüzü desteklemekte ve doğrulamakta-
dır. Burada asıl sorgulanması gereken konunun, Göller 
Bölgesi Neolitik-Kalkolitik höyük yerleşmelerinin kayna-
ğının nerede aranacağı sorunudur. Bu sorunun çözü-
münde Suluin Mağarası kilit bir rol oynamaktadır ve 
yapılacak kazılarının bu soruna önemli katkılar sağlaya-
cağı kesindir.

Suluin Mağarası çanak-çömlek örneklerinin ortaya koy-
duğu bir diğer önemli sonuç da orta Kalkolitik Dönem 
hakkındadır. Kimi arkeologlar tarafından Anadolu’nun 
bazı kesimlerinde yaşanmadığı ileri sürülen bu kültür 
evresinin Güneybatı Anadolu’da varlığına dair bulgular 
fazla değildir. Elmalı yöresinde birkaç merkezde orta 
Kalkolitik Dönem’e ait olabilecek çanak-çömlek bulun-
duğu bildirilmiştir. Suluin Mağarası seramikleri üzerinde 
yapılan ilk çalışmaların sonuçlarına göre bu bölgedeki 
mağaralarda orta Kalkolitik Dönem’in yoğun bir biçimde 
yaşandığı anlaşılmaktadır. 

Suluin Mağarası’nda görülen iskânın sürekli mi olduğu 
ya da Çubuk Boğazı’nın kuzeyinde kalan höyük yerleş-
melerindeki sakinlerin mevsimlik göçlerle mi buralara 
geldiği konusunda bir yorum yapmak için henüz erken-
dir. Bu ikinci durum, Bademağacı ve Höyücek gibi yer-
leşmelerin yürüyerek günübirlik bir mesafede bulunma-
larından dolayı anlamlı gelebilir. Ancak Suluin’de ele 
geçen seramik örnekleriyle, bu höyüklerin seramikleri 
arasında şimdilik bir bağlantı kurmak mümkün görün-
müyor. Üstelik hayvan başı protomlu kapların varlığı da, 
sürekli bir yerleşimi tercih eden topluluk ya da ailelerin 

Öküzini Cave, we expected to reach Epi-paleolithic cul-
tural strata, with an ultimate expectation to reach an 
Upper Paleolithic sequence. These layers are not clearly 
known in this area and they are scarcely represented in 
Turkey. It was anticipated a collection of data regarding 
both ecological and socio-economic changes might be 
found establishing the transition from cave settlement to 
village settlements in this area, because the terrain of the 
wide travertine plain in front of Karain Cave does not 
contain any known höyük settlements. Consequently, an 
architectural presence and even a plastered floor inside 
Suluin Cave, along with the discovery of the new room 
in 2010, have clearly justified the need for detailed and 
careful study of Karain and nearby caves for Neolithic, 
Chalcolithic and Early Bronze Age settlements.

These finds obtained from Suluin Cave also justify the 
need to search for Neolithic, Chalcolithic and Early 
Bronze Age settlements inside the caves in this area. 
Here, the question is where to look for the source for 
Neolithic-Chalcolithic höyük settlements in Lakes District. 
Suluin Cave has the key position for the solution and 
excavations will certainly shed light onto the question. 

Importantly, the pottery finds from Suluin Cave seem to 
provide a connection to the Middle Chalcolithic period. 
There is not much evidence in southwest Turkey regard-
ing this cultural phase. In fact, some archeologist would 
claim the phase was not even experienced in some parts 
of Anatolia. Other excavations indicate pottery finds, 
perhaps belonging to this period, were found in several 
centers around the Elmalı region. According to results of 
preliminary studies on pottery finds from Suluin Cave, 
the Middle Chalcolithic period did, indeed, take place 
extensively in the caves of this region.

It is still not possible to talk clearly about whether the 
settlement in Suluin Cave was continuous or if the inhab-
itants of höyük settlements north of Çubuk Pass lived 
here on a seasonal basis. This seasonal choice may be 
more meaningful as settlements such as Bademağacı and 
Höyücek were only one day’s walk away. Unfortunately, 
based on current finds, it is not possible to propose any 
link between the pottery from Suluin Cave and those 
from these höyüks. The presence of vessels with animal 
head protomes, however, might suggests that communi-
ties or families preferring permanent settlement could 
have settled at Suluin because such protomes clearly 
would not have been brought by seasonal settlers. Thus, 
it is anticipated the pottery finds will help us establish 
links between Suluin Cave and settlements to the north 
such as Bademağacı and Höyücek, as well as those in 
more distant areas, as the Aegean and Marmara.



127

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

Suluin’de yaşayabileceklerini akla getiriyor. Çünkü bu tür 
kapların mevsimlik göçlerle buraya gelen göçebe top-
lumların yanlarında getireceği kaplardan olamayacağı 
açıktır. Dolayısıyla, Suluin’in kuzeyinde bulunan 
Bademağacı, Höyücek gibi höyük yerleşmeleriyle hatta 
daha uzaktaki Ege ve Marmara Bölgesi yerleşimleriyle 
ilişkilerin kurulmasında, çanak-çömlek parçalarının bize 
önemli bilgiler vereceğini düşünmekteyiz.

Her ne kadar Kalkolitik tabakalarda kazılar devam edi-
yor olsa da, yontmataş işçiliğinin halen tercih edilen bir 
teknoloji olduğu görülmektedir. Suluin Mağarası kazıla-
rında ortaya çıkan yontmataş malzeme, Paleolitik ve 
Epi-paleolitik çağlarda olduğu gibi, tipolojik açıdan 
oldukça zengin bir çeşitlenme göstermektedir. Yontmataş 
işçiliğinde bölgenin yerel kayacı olan radyolaritten üre-
tim ön plandadır. Bu tür hammaddeden yapılan yonga-
lama işlemlerinin mağara içinde gerçekleştirildiği ele 
geçen teknolojik parçalardan anlaşılmaktadır. Bununla 
birlikte bölgeye yabancı olan obsidiyen ve kaliteli çak-
maktaşından yapılmış yontmataş malzeme de Suluin 
Mağarası dolguları içinden ele geçirilmektedir. Bu tür 
malzemenin mağaraya ithal yolla gelmiş olduğu çok 
açıktır. Zira obsidiyen ve bölgeye yabancı çakmaktaşın-
dan yapılmış ürünler arasında çekirdekler ve teknolojik 
parçalar yok denecek kadar azdır. Bu ise obsidiyen ve 
çakmaktaşı gibi hammaddelerin mağaraya ithal edilmiş 
olduğunun göstergesidir. Büyük olasılıkla obsidiyen ve 
çakmaktaşı parçalar ya mağaraya işlenmiş olarak ya da 
hazırlanmış çekirdekler halinde getiriliyordu. Bu durum 
Suluin Mağarası sakinlerinin, en azından obsidiyen mal-
zemeden dolayı, Orta Anadolu ile küçük çaplı ticari 
ilişkiler kurduklarını gösterir. “Suluin Mağarası Proto-
historik Seviyelerinin Yontmataş Malzemesi” konulu bir 
doktora çalışması, Suluin insanlarının sosyal davranışla-
rı, yaşam biçimleri ve ekonomileri (tarımsal ve ticari) 
hakkında önemli bilgilerin elde edilmesine katkı sağ-
layacaktır. 

Suluin Mağarası’nın Pleistosen seviyelerinde de çok zen-
gin yontmataş kültürlerin saptanacağı kuvvetle ümit 
edilmektedir. Bu seviyelere ulaşılmasıyla avcı-toplayıcı 
yaşam biçiminden, yerleşik hayata geçiş aşamasına iliş-
kin daha somut verilere ulaşılması en büyük beklentile-
rimiz arasında bulunmaktadır.

Sonuç itibariyle mağara cenneti olarak kabul edilen 
ülkemizde, sayıca az olan mağara kazılarına yeni bir 
mağara kazısının eklenmesinin, özellikle Akdeniz 
Bölgesi prehistoryasına yeni ve önemli katkılar sağlaya-
cağı düşüncesindeyiz. 

Although the excavations still continue in the Chalcolithic 
layers, it is clearly seen that knapping is still the preferred 
technology. Chipped stone materials, uncovered in 
Suluin Cave, display a rich variety in typology, as in the 
Paleolithic and Epi-paleolithic periods. Production from 
radiolarite, a local rock, is the most abundant in knap-
ping. Uncovered technological pieces would indicate 
that flaking from these raw materials was carried out 
actually inside the cave. Materials from obsidian and 
high quality flint, not local to the region, are also uncov-
ered at Suluin Cave and are clearly must have been 
imported. In any case, cores and technological pieces 
from obsidian and flint are negligible in quantity. It is 
possible found obsidian and flint pieces were brought to 
the cave either as worked or prepared cores. Thus, due 
to presence of obsidian, inhabitants of Suluin Cave must 
have established commercial relations with Central 
Anatolia. A doctoral dissertation on the “chipped stone 
materials from the protohistoric layers of Suluin Cave” 
will shed light on the social behavior, lifestyle and econo-
mies (agricultural and trade) of Suluin inhabitants.

It is strongly expected we will uncover rich chipped 
stone cultures in the Pleistocene layers of Suluin Cave. 
One of our major goals when we reach those layers will 
be obtaining solid evidence regarding the transition from 
hunter-gatherers to a more sedentary life. 

Consequently, we think that future cave excavations in 
Turkey, a country with a wealth of caves, will contribute 
greatly to not only prehistory in general, but particularly 
that of the Mediterranean region.
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Tatarlı Höyük, Adana’nın yaklaşık 50 km. doğusundaki 
Ceyhan İlçesi’nin sınırları içinde, Tatarlı (Yedioluk) 
köyünde yer alır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. 
Çukurova Üniversitesi adına başkanlığımızda yapılmak-
ta olan kazıların 3. ve 4. dönemlerine 23.06.2009-
21.08.2009 ile 19.07.2010-08.09.2010 tarihleri arasın-
da devam edilmiştir*. 

2009 yılı çalışmaları altyapı ve interdisipliner çalışmala-
rın dışında, Sitadel (Sektör I) A yapısında AY 187, AY 
188, AY 189, AZ 187, AZ 188, AZ 190 ve BA 190, 
Sitadel (Sektör I)’in batısında yer alan AZ 173, kuzey 
etekteki AL 175 ve kuzeyde bulunan basamaklı açmalar-
dan AO 186’da; 2010 yılı çalışmaları ise, Sitadel’de yer 
alan A yapısı ve çevresini kapsayan AV 189, AY 189, AY 
190, AZ 190, AZ 189, BA 188 ve BA 189; Sitadel’in 
batısında yer alan AY 173; kuzeyde yer alan basamaklı 

* 2009 yılı çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, DÖSİMM, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araş-
tırma Projeleri Birimi (FEF2009KAP1: Ceyhan Tatarlı Höyük 
Kazısı II; FEF2009KAP4: Tatarlı Höyük Kazısı ve İnterdisipli-
ner Araştırmalar ve FEF2009BAP9: Ceyhan/Tatarlı Höyük 
Kazısı ve Arkeofizik Araştırmalar), Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Ceyhan Belediyesi, Türk Tarih Kurumu ve Suna – İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün (AKMED) 
sağladığı ödeneklerle yapılmıştır. İlgi ve desteklerinden dola-
yı Adana Valisi İlhan Atış, Çukurova Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Alper Akınoğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. S. Sakallıoğlu, Ceyhan Kaymakamı Gürbüz Karakuş, 
Ceyhan Eski Kaymakamı Ayhan Boyacı, Adana İl Kültür ve 
Turizm Müdürü O. Arık, Ceyhan Belediye Başkanı H. Sözlü 
ve Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Ensti-
tüsü Müdürü K. Dörtlük’e teşekkür ediyoruz. 

 2010 yılı kazıları ise, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, DÖSİMM, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araş-
tırma Projeleri Birimi (2010K120730-3: Çukurova Üniversi-
tesi Adına Yapılan Ceyhan Tatarlı Höyük Kazısı ve Altyapı 
Çalışmaları), Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Tarih Kurumu, 
Çataklı Tatarlı Bakırlı İlköğretim Okulu’nun destekleriyle 
yapılmıştır. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen başta Çuku-
rova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu olmak 
üzere, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. S. Sakallıoğlu, 
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü O. Arık’a teşekkür ederiz.

Tatarlı Höyük is located at Tatarlı (Yedioluk) köyü within 
the Ceyhan ilçesi, about 50 km. east of Adana. The third 
and fourth seasons of the excavations, on behalf of the 
Ministry of Culture and Tourism and T.C. Çukurova 
University, were carried out between 23rd June – 21st 
August 2009 and 19th July – 8th September 2010*.

In addition to infrastructure and interdisciplinary work in 
2009, excavations were conducted in trenches AY187-
189, AZ 187-188, AZ 190 and in BA 190, inside the 
citadel’s building A (sector I), AZ 173 to the west of the 
citadel; AL 175 on the north foot, and step trench 
AO 186 in the north; In 2010, excavation work covered 
trenches AV 189, AY 189-190, AZ 189-190, BA 188-189 
in and around building A in the citadel; AY 173 to the 

* 2009 season was financed by General Directorate for Cul-
tural Heritage and Museums, DÖSİMM, Çukurova University 
Scientific Research Projects Unit (FEF2009KAP1: Ceyhan 
Tatarlı Höyük Kazısı II; FEF2009KAP4: Tatarlı Höyük Kazısı 
ve İnterdisipliner Araştırmalar ve FEF2009BAP9: Ceyhan/
Tatarlı Höyük Kazısı ve Arkeofizik Araştırmalar), Faculty of 
Sciences and Letters, Ceyhan Municipality, Turkish Historical 
Society, and Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediter-
ranean Civilizations (Kizzuwatna Araştırmaları ve Tatarlı 
Höyük (Ceyhan/Adana) Kazısı Projesi). We would like to 
express our gratitude governor of Adana Mr. İlhan Atış, 
Çukurova University president Prof. Dr. Alper Akınoğlu, 
Dean of the Faculty of Sciences and Letters Prof. Dr. S. 
Sakallıoğlu, Ceyhan’s kaymakam Gürbüz Karakuş, Ceyhan’s 
former kaymakam Ayhan Boyacı, Adana provincial Director 
of Culture and Tourism O. Arık, Ceyhan’s Mayor Hüseyin 
Sözlü and AKMED’s director Mr. K. Dörtlük for their kind 
interest. 

 Campaign of 2010 was sponsored by General Directorate for 
Cultural Heritage and Museums, DÖSİMM, Çukurova Uni-
versity Scientific Research Projects Unit (2010K120730-3: 
Çukurova Üniversitesi Adına Yapılan Ceyhan Tatarlı Höyük 
Kazısı ve Altyapı Çalışmaları), Faculty of Sciences and Letters, 
Turkish Historical Society, and Çataklı Tatarlı Bakırlı Primary 
School. Our thanks are due to Çukurova University president 
Prof. Dr. Alper Akınoğlu, Dean of the Faculty of Sciences and 
Letters Prof. Dr. S. Sakallıoğlu, and Adana provincial Director 
of Culture and Tourism O. Arık.

Tatarlı Höyük Kazısı 2009-2010

Excavations at Tatarlı Höyük in 2009 and 2010
K. Serdar GİRGİNER – Özlem OYMAN-GİRGİNER – Hayriye AKIL
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açmadaki AP 186 ve AO 186 ile kuzey etekte yer alan 
AL 175 açmalarında gerçekleştirilmiştir. 

Altyapı Çalışmaları

Harita Çalışmaları: 2007 yılında başlatılmış olan yerleş-
menin topografik haritasının ve özellikle aşağı kenti 
oluşturan ve modern Tatarlı Köyü’nün altında kalan yer-
leşme alanlarını gösterir haritalama çalışmalarına devam 
edilmiştir. 

Bu çalışmalarda yerleşmenin Sitadelini oluşturan tepe 
noktasının en az 250x360 m. ölçülerinde olduğu tespit 
edilmiş ve Aşağı kentin de köyün içine doğru yayıldığı 
anlaşılmıştır. Bunun dışında Aşağı Kentin, modern köy 
yerleşmesinin dışında, Sitadel’in 50 m. kuzeyinde yer 
alan Bucak Tepe’yi de kapsadığı anlaşılmıştır. Bucak 
Tepe başvurumuzdan sonra Adana Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 27.05.2009 
tarih ve 4944 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit 
alanı olarak korumaya alınmıştır.

Tatarlı Höyük ve Bucak Tepe’de Başlanan Arkeojeofizik 
Araştırmalar: Bu bağlamda 2009 kazı sezonunda özel-
likle Sitadel ve Aşağı Şehir’in Bucak Tepe mevkiinde 
arkeojeofizik araştırmalar yaptırılmıştır. Adana ili, 
Ceyhan ilçesi, Tatarlı Höyük civarında kuvaterner yaşlı 
geniş volkanik kayaçlar yüzlek vermektedir. Yerleşim 
alanları oluşturulurken yapı malzemesi olarak bu volka-
nik kayaçlar kullanılmıştır. Bu nedenle, Tatarlı 
Höyüğü’nün mimari yapısının ortaya çıkarılmasında 
Jeofizik Magnetik yöntem en iyi yöntemlerden biridir. Bu 
çalışmada Tatarlı Höyüğü’n Sitadel ve Bucak mevkii 
olmak üzere farklı iki alanda GPS donanımlı Geometrics 
G-858 aleti ile yürüme modunda mağnetik gradiyent 
ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Gradiyent lerden yapıyı 
ortaya çıkarabilmek için kabartma gradiyent ve renklen-
dirilmiş kontur haritaları hazırlanmıştır. Sitadel alandaki 
gradiyent haritaları, höyükteki mimari yapılar hakkında 
önemli bilgiler sağlamıştır. Bucak mevkiindeki gradioyo-
metrik ölçümlerin dağılımları Sitadel alanından oldukça 
farklıdır. Yukarıda bahsedilen Bucak Tepe’de arkeojeofi-
zik çalışmalar esnasında yoğun bir yapılaşmanın bulun-
duğu ortaya çıkmıştır. 

Sitadel A Yapısı ve Çevresindeki Çalışmalar  
(Res. 1-2)

A yapısı, Sektör I olarak tanımladığımız, Sitadel’in 
güneydoğusundaki alanda yer almaktadır. 2007 yılından 
bu yana çalışılan yapıda bugüne kadar toplam 18 mekân 
açığa çıkarılmıştır. 2010 yılındaki çalışmalarındaki ama-
cımız yapının dış konturlarını belirleyerek planını tüm 

west of the citadel; AO 186 and AP 186 in the step 
trench to the north, and AL 175 on the north foot.

Infrastructure Work

Mapping: Initiated in 2007, work was continued on the 
topographic map of the settlement, particularly the lower 
settlement that lies beneath the modern Tatarlı village.

The peak, comprising the citadel, measured at least 
250x360 m. and the lower city extended into the mod-
ern village. In addition, the lower city covered not only 
the current village area, but also Bucak Tepe located 
about 50 m. north of the citadel. In response to applica-
tion, the Adana Regional Board for Natural and Cultural 
Heritage has registered Bucak Tepe as a first degree 
archaeological site (ruling no. 4944 dated 27th May, 
2009.)

Geophysical surveys initiated at Tatarlı Höyük and 
Bucak Tepe: Geophysical surveys were carried out in the 
citadel and in the Bucak Tepe mevkii of the lower city in 
2009. Around Tatarlı Höyük, rocks of the quaternary age 
rise to the surface. These volcanic rocks were quarried 
for supplying construction materials for the settlements, 
making geophysical-magnetic methods very suitable for 
surveying the architectural fabric of Tatarlı Höyük. In the 
survey, magnetic gradient measurements were made 
while walking with Geometrics G-858 with GPS, around 
the aforementioned two sites. In order to make the build-
ings visible, relief gradients and colored contour maps 
were prepared. The gradient maps of the citadel provid-
ed important information on the buildings of the höyük. 
The gradiometric measurement showed a very different 
distribution and dense settlement on Bucak Tepe.

Work in and around building A in the Citadel  
(Figs. 1-2)

Building A is located in the southeast part of the citadel, 
named as Sector I. Work since 2007 has brought to light 
18 rooms. In 2010 our work aimed at clarifying the over-
all layout plan of the structure, with possible annexes. To 
this purpose, work concentrated in trenches AZ 189, 
BA 188, BA 189 in the south of the building and AY 190 
and in AZ 190 in the east; and AV 189 and AY 189 in 
the north.

Trench AZ 189: Work was started in room no. 9, located 
in the south of the trench whose contours were identified 
in 2008. The trench was filled with of stones. When the 
filling were removed, exposing the entire room, it meas-
ured 4.15x2.70 m., and was noted this room was 
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hatlarıyla ortaya çıkarabilmek ve varsa eklentilerini orta-
ya koymaktı. Bu amaçla yapının güneyinde AZ 189, BA 
188, BA 189; doğusunda AY 190, AZ 190 ve kuzeyinde 
AV 189, AY 189 açmalarında çalışılmıştır.

AZ 189 Açması: Açmanın güneyinde yer alan ve 2008 
yılında konturları tespit edilen, içi taş dolgulu 9 no.’lu 
mekânda çalışmalar başlamıştır. Mekân içinde dolgu 
niteliğinde olduğu gözlenen taşların kaldırılmasından 

symmetrical to room no. 8, located in the north part of 
building A. The stony filling, inside the room, contained 
mixed finds, but also ceramics datable to the LBA. The 
ground level exposed another room’s east and north 
walls, extending parallel to the east and north walls of 
room no. 9, as well as a preserved floor.

Trench BA 188: Work began here to clarify constructions 
in the south of building A. Two more rooms, adjoining 
the south wall of building A, were uncovered and finds 
from inside these rooms contained examples of LBA rep-
ertory. These rooms shared a common south wall. This 
wall is the south border of building A and turns north in 
the west, extending into AZ 187. Its entire length, how-
ever, is not yet known. Lowering the level in the south 
part of these rooms recovered jugs both with trefoil 
mouths and single handles (Fig. 3), along with a figurine 
(Fig. 4) from inside the architectural remains. These 
remains are partially destroyed due to the sloping terrain.

Trench BA 189: Another trench, exposing constructions 
in the south part of building A, began in room 20 and 
continued into the BA 188. In addition, a Hellenistic wall 
fragment and flooring were uncovered adjoining the 
south wall of building A. Partly preserved walls and mud 
brick debris of the MBA were also exposed. Small finds 
included bowls of Syrian-Cilician painted wares and jug 
fragments decorated with ‘falcon eye’ motifs as well as 
examples of ceramics repertory of the period. The head 
from a terracotta figurine, also of this period, was found.

Trench AZ 190: This trench was excavated initially to 
expose the eastern contours of building A. Its west half 
was excavated in 2007. Excavations in 2010 was resumed 

Res. 1    
Sektör I,  
Sitadel, A yapısı
Fig. 1    
Sector I, Citadel, 
building A

Res. 2   Tatarlı Höyük 2010 A yapısı
Fig. 2   Tatarlı Höyük 2010 building A 
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sonra mekânın tüm hatları ortaya çıkarılmış ve A yapısı-
nın kuzeyinde yer alan 8 no.’lu mekânla simetri oluştur-
duğu gözlenmiştir. 4.15x2.70 m. ölçülerinde olduğu 
belirlenen mekânın içindeki taş dolgu arasından karışık 
nitelikli malzemeler ele geçmiş, ancak mekân içinden 
GTÇ’na tarihleyebileceğimiz seramik buluntular ele geç-
miştir. Mekân içinde yapılan derinleşme çalışmaları 
sırasında, mekânın kuzey ve doğu duvarına paralel ola-
rak uzanan bir başka mekânın kuzey ve doğu duvarı 
açığa çıkarılmış ve korunmuş bir taban tespit edilmiştir. 

BA 188 Açması: A yapısının güneyindeki yapılaşmayı 
izleyebilmek amacıyla bu açmada çalışmalara başlan-
mıştır. Alanda yapılan derinleşme çalışmalarında A  
yapısının güney duvarına dayalı iki mekân daha ortaya 
çıkarılmış, mekânların içinden ele geçen malzemeler 
GTÇ seramik repertuarına ait örnekler vermiştir. Bu 
mekânların güney duvarı ortaktır. Bu duvarın A yapısının 
güney konturunu oluşturarak, batı ucunun kuzeye doğru 
döndüğü tespit edilmiş, kuzeye dönen bu duvarın deva-
mı bu sene çalışılmayan AZ 187 açmasında kazılmayan 
alan içinde kaldığı için uzunluğu tespit edilememiştir. 
Mekânların güneyinde yapılan derinleşme çalışmaları 
sırasında OTÇ’na tarihleyebileceğimiz yonca ağızlı tek 
kulplu testiler (Res. 3) ve bir Tanrıça figürini (Res. 4) arazi 
eğimi nedeniyle kısmen tahrip olmuş mimari elemanlar 
arasında ele geçen eserler arasındadır.

BA 189 Açması: A yapısının güneyinde yer alan mimari 
unsurları açığa çıkarabilmek amacıyla bu açmada başla-
tılan çalışmalara ilk olarak BA 188 ile ortak alanda yer 
alan 20 no.’lu mekânda başlanmıştır. Alandaki diğer 
çalışmalarda, A yapısının güney duvarına yaslanmış 
Hellenistik Dönem’e ait bir duvar parçası ve tabanı açığa 
çıkarılmıştır. BA 189 açmasında A yapısının güneyindeki 
derinleşme çalışmalarında OTÇ’na ait kısmen korunmuş 
duvarlar ve kerpiç döküntüler açığa çıkarılmıştır. Ele 
geçen buluntular arasında Suriye-Kilikia boyalı seramik 
grubuna ait çanaklar ve gözlü testi parçaları ile dönemin 
seramik repertuarına ait kaplar ele geçmiştir. Açmada 
yüzey toprağının kaldırılmasından sonra bu seviyenin 
hemen altından yine aynı döneme ait PT bir figürin par-
çasının baş kısmı bulunmuştur. 

AZ 190 Açması: 2010 Tatarlı Höyük kazı çalışmaları 
kapsamında, A yapısı olarak tanımlanan mekân komp-
leksinin hemen doğusunda yer alır. Açmanın batı kesimi 
2007 kazı sezonunda kazıldığı için açmanın kazılmayan 
5x10 m.’lik doğu kesiminde çalışmalar başlamıştır. Bu 
açmanın açılmasındaki amaç öncelikli olarak A yapısı 
olarak tanımladığımız mekân kompleksinin doğu 
konturlarının ortaya çıkartılmasıdır. Bunun yanı sıra 
2007 yılında açmanın batı kesiminde ortaya çıkartılan 
yapıların nasıl bir devamlılık gösterdiği ikincil amaç ola- nasıl bir devamlılık gösterdiği ikincil amaç ola-

in the eastern half and measured 5x10 m. A secondary 
target was to clarify extensions of structures exposed in 
the western half of the trench in 2007. A wall built of a 
single row stones 420 cm. long and 80 cm. wide was 
exposed together with its flooring. Finds indicated this 
wall dated to the Hellenistic period.

Trench AY 190: In another trench on the east side  
of building A, work was conducted in the east half  
(5x10 m.) of the trench. A wall, extending in the south-
east-northwest direction, was exposed and another wall, 
460 cm. long and 60 cm. wide joined the former’s west-
ern end at almost a right angle, and formed a corner. 
According to small finds uncover, these walls are also 
dated to the Hellenistic period (Figs. 5-6).

Trench AY 189: In order to expose constructions to the 
north of the north wing of building A, work was started 
to the north of its north wall. To the south of this trench, 
rooms no. 4, 5, and 8 were exposed in 2008 and 2009, 
with rooms 4 and 8 sharing the north wall of building A. 
This year, the work concentrated in the north side 
of this wall.

Res. 3   Sitadel İ.Ö. II. binyıl kap formlarından örnekler 
Fig. 3   Citadel, examples from vessel forms of the 2nd 
millennium B.C.

Res. 4   OTÇ Tanrıça 
figürini
Fig. 4   MBA goddess 
figurine

Res. 5   Sitadel geç Hellenistik  
Dönem Dionysos tasvirli kandil 
Fig. 5   Citadel, late Hellenistic period, 
lamp with a figure of Dionysos 
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rak belirlenmiştir. Alanda yapılan çalışmalarda 420 cm. 
uzunluk ve 80 cm. genişlikte tek sıra örgüsü olan duvar 
mevcut temeliyle açığa çıkarılmıştır. Ele geçen buluntu-
lar bu duvarların Hellenistik Dönem’e tarihlenebileceği-
ni göstermiştir.

AY 190 Açması: A yapısı mekân kompleksinin hemen 
doğusunda yer alan AY 190 açmasının doğusundaki 
5x10 m.’lik alanda yapılan çalışmalar sırasında güney-
doğu-kuzeybatı yönünde uzanan bir duvar tespit edilmiş 
ve bu duvarın batı ucuna kuzey-güney uzantılı olarak 
460 cm. uzunluğunda 60 cm. genişliğinde bir duvarın 
dik bir açıyla bağlandığı ve köşe yaptığı gözlenmiştir. Bu 
duvarlar ele geçen malzemelere göre (Res. 5-6) Helle-
nistik Dönem’e aittir.

AY 189 Açması: Yapının kuzey kanadındaki mimariyi 
ortaya koyabilmek amacıyla başlatılan çalışmalar, A 
yapısının kuzey duvarının kuzeyinde gerçekleştirilmiştir. 
Bu açmanın güneyinde 2008 ve 2009 yılında yapılan 
çalışmalarda 4, 5 ve 8 no.’lu mekânlar açığa çıkarılmış-
tır. 4 ile 8 no.’lu mekânların kuzey duvarı A yapısının 
kuzey duvarıyla ortaktır. Çalışmalar bu duvarın kuzeyin-
de yoğunlaşmıştır. 

AZ-AY 173 Açması (Res. 7): Höyüğün batısında yer alan 
ve 2009 yılında kazılmış olan bu açmanın kuzeyinde yer 
alan AY 173 açmasında çalışmalara başlanmıştır. Yüzey 
seviyesinin altında yer yer kerpiç döküntüler arasında 
Hellenistik Dönem’e tarihlenen figürin, kandil ve ağırlık 
gibi buluntular ele geçmiş, ayrıca Hellenistik mimariye 
ait duvarlara rastlanmıştır. Açmanın güneybatı köşesin-
de, 2009 yılında AZ 173 no.’lu açmada tespit ettiğimiz 
sur yapısının devam ettiği görülmüş ve bu sur yapısına 
ait duvarın köşe yaparak batıya yöneldiği, kazılmayan 
alan içinde devam ettiği gözlenmiştir. Sur duvarının 
kuzeyinde çakıl taşlarıyla döşeli bir taban açığa çıkarıl-
mıştır. Alanın genelinde Hellenistik Dönem’e ait olduğu 
düşünülen 10 adet çöp çukuru tespit edilmiştir. Bu 

Trench AY 173 (Fig. 7): AY 173 is located to the west 
of the höyük and work was started here in 2009. 
Directly under the surface level, amidst debris of mud-
bricks, were small finds like a figurine, lamps and 
weights of the Hellenistic period. Walls of Hellenistic 
architecture were also encountered. The fortification 
identified in AZ 173 in 2009 was seen to extend in the 
southwest corner of AY 173, making a corner then turn-
ing west, extending into unexcavated areas. A flooring 
of pebbles was exposed to the north of the fortification. 
A total of ten Hellenistic garbage pits were identified in 
the overall area and were observed to have damaged 
the underlying architecture that was connected to stone 
paving followed in AZ 173. Under the Hellenistic strata 
in the trench, was a weak Iron Age architectural frag-
ment damaged by the garbage pits. Directly under 
this layer, were partly preserved architectural remains 
of LBA. 

Work in the Step Trenches to the North of the 
Citadel

Trenches AP 186 and AO 186 (Fig. 8): Three steps in this 
step trench were excavated previously, and it was impos-
sible to continue further north of the third step, due to 
steep terrain. Since only mixed materials of later periods 
had been uncovered in the upper strata, disallowing 
sterile stratigraphy, it was decided to continue deeper 
into the first step. As work progressed, a Hellenistic wall, 
measuring about 4 m. long and 80 cm. wide, extending 
in the northwest-southeast direction, was identified. 
Further ahead, a building extending in the northeast-
southwest direction was identified and named “Yapı 1” 
In the excavated area, a section of this structure, revealed 
two rooms, and their floors were reached. This fairly well 
preserved flooring was understood to be a repair phase 
in a later period and, about 10 cm. deeper, another floor 
was identified. 

Res. 6 
Sitadel Hellenistik  
Dönem PT figürin
Fig. 6 
Citadel, Hellenistic period, 
terracotta figurine

Res. 7 
Sitadel  

AZ-AY 173 açmaları
Fig. 7 

Citadel, trenches  
AZ-AY 173
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çu kurlar alt seviyelerdeki mimariyi oldukça tahrip etmiş-
tir. Hellenistik tabakanın altında, yine çöp çukurlarının 
oldukça tahrip ettiği zayıf bir Demir Çağı mimarisi ve 
hemen bunun altında kısmen korunmuş duvarlarıyla 
GTÇ’na ait mimari izler tespit edilmiştir. 

Sitadel Kuzeyinde Basamaklı Açmalarında Yapılan 
Çalışmalar 

AP 186 ve AO 186 Açmaları (Res 8): Önceki yıllarda 
basamaklı açmanın 1. basamağında bırakılan kazının, 
daha sağlıklı bir statigrafi elde edebilmek amacıyla 
derinleşerek sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu çalış-
malarda bir taş döşeme ve Hellenistik Dönem’in 2. 
evresine tarihlendirilen kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı 
yaklaşık 4 m. uzunluğunda 80 cm. genişliğinde bir duvar 
saptanmıştır. Devam eden çalışmalarda kuzeydoğu-
güneybatı yönünde uzanan iki odalı bir yapı açığa çıka-
rılmış ve “Yapı 1” olarak adlandırılmıştır. Mekânlarda 
tabana kadar inilmiştir. Oldukça muntazam olarak yapıl-
mış olan tabanın yenilendiği görülmüş ve yaklaşık 
10 cm. altında yeni bir taban belirlenmiştir. 

AL 175 Açması / Sondaj I: Höyüğün kuzey eteğinde yer 
alan ve ilk olarak 2009 yılında başlattığımız sondaj 
çalışmaları 2010 yılında daraltılarak 3x2 m.’lik alanda 
gerçekleştirilmiştir. 

2010 yılında gerçekleştirilen Tatarlı Höyük kazılarında 
toplam 189 adet envanterlik, 184 adet etüdlük eser ele 
geçmiş ve Adana Müzesi’ne teslim edilmiştir.

2009-2010 Yılı Kazıları İçin Genel Bir 
Değerlendirme

Tatarlı Höyüğün Konumu ve Çevre Kültür Bölgeleriyle 
Olan İlişkileri: Tatarlı Höyük’ün yaklaşık 750 m. kuzey-
doğusunda, plio-kuvaterner dönemde püskürmüş olan 
volkan konisine sahip Üçtepeler (132 m.) yer alır ve 
çevrede bazalt oluşumların yayılımı 23 km2’dir. Höyük 
bugün masif yapılı bazalt oluşumun üstünde yer alır. Bu 
özel jeolojik yapısından dolayı höyüğün yakın çevresin-
de çok sayıda su kaynağı bulunur. Hatta bu bol su kay-
nakları günümüzde 22 köyün ve 2 beldenin su ihtiyacı-
nı; höyüğün yaklaşık 500 m. güneyindeki kaynak ve su 
deposu ise Ceyhan İlçesi’nin içme suyu ihtiyacını  
karşılar. 

Tatarlı Köyü’nün içinde, köyün güney-güneybatısında 
yer alan yerleşme, ortalama 37 m. yüksekliğe sahiptir. 
Sitadeli en az 250x360 m. ölçülere sahip olan höyüğün 
Aşağı Kent ile birlikte boyutlarının çok daha büyük oldu-
ğu görülebilir. 4 yıldır kazılan Tatarlı Höyük’te, höyüğün 
tepe noktasında (Sektör I-Sitadel) bir yapıya ait kalıntılar 

Trench AL 175 / Sounding I: Soundings initiated on the 
north foot of the höyük in 2009 continued in 2010 as 
3x2 m.

Among the small finds uncovered in 2010 at Tatarlı 
Höyük, a total of 189 items were worth inventorying and 
184 items were worth study and all were given to Adana 
Museum.

A General Evaluation for Excavations in  
2009 and 2010

Location of Tatarlı Höyük and Its Relations with 
Neighboring Culture Zones: About 750 m. northeast of 
Tatarlı Höyük is Üçtepeler (alt. 132 m.) with a volcanic 
cone that had erupted in the plio-quaternary period, 
making a basalt formation around 23 sq. km. The höyük 
today is located on top of this massive basalt formation. 
There are many water sources in close proximity, 
Supplying 22 villages and two beldes today; in addition, 
the spring and depot about 500 m. south of the höyük 
supplies Ceyhan ilçesi.

The höyük is located in the south-southwest part of the 
Tatarlı Köyü and rises to 37 m. Its citadel is appromi-
mately 250x360 m. and, together with its lower city, the 
settlement covers quite a large area. Excavations have 
been going on at Tatarlı Höyük four years now. In the 
upper portion of the höyük (Sector I – Citadel), a  
multi-roomed building named A has been excavated. 
Based on finds uncovered it can be tentatively said the 
building is LBA and has several architectural phases. It 
had been altered and added onto in later times. It had 
been used in the Iron Age, but in the Hellenistic period, 
some rooms were filled in while some others were 

Res. 8   Sitadel basamaklı açmalar
Fig. 8   Citadel, step trenches
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ve ‘A yapısı’ olarak adlandırdığımız bu yapının çok sayı-
daki mekânı açığa çıkarılmıştır. Ele geçen malzemelere 
dayanarak yapının şimdilik birkaç mimari evreli ve Geç 
Tunç Çağı’na ait olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yapı 
zaman zaman tadil edilmiş, bazen de eklemeler yapıl-
mıştır. Demir Çağı’nda kısa süren kullanımdan sonra, 
Hellenistik Dönem’de ise bazı mekânlar doldurulmuş, 
bazı mekânlar ise çeşitli ebatlarda çöp çukurları açılarak 
kullanılmıştır. Yapının ortasından geçen atık su sistemi 
önemli bir özelliğidir.

Tatarlı Höyük Her Döneminde Dini ve Kutsal Bir 
Merkez: Höyük, Hititlerle çağdaş dönemlerde uzun bir 
süre bağımsız bir ülke olarak yaşamını devam ettiren, 
son dönemlerinde Hititlerin hâkimiyetine giren, ancak 
Hitit dünyası ile hiçbir zaman kültürel bağlarını kopar-
mayan Kizzuwatna’nın en önemli yerleşmelerinden biri-
sidir. Bunun dışında esas kültürel anlamda bağlı bulun-
duğu bölge Amanosların doğusunda yer alan Kuzey 
Suriye’dir. Tüm bu bölgede Çukurova yerli insanlarının 
dışında Hurri halkı yaşamaktadır. Tatarlı Höyük’ün 
Kizzuwatna Ülkesi’nin İ.Ö. II. binyıl yazılı belgelerinde 
adı geçen önemli yerleşmelerinden birisi olması gerek-
mektedir. Bu lokalizasyon düşüncelerimizi şimdilik bir 
yana bırakırsak; gerek İ.Ö. II. binyılda, gerek Demir 
Çağı’nda ve gerekse Hellenistik Dönem’de Tatarlı Höyük 
hep kutsal özellikler sunmaktadır. Çalışmalarımız esna-
sında bulduğumuz eserler ve bu eserlerin bize verdiği 
bilgiler de hep bu yöndedir. Orta Tunç Çağı verileri için-
de Suriye kültürüne özgü kutsal törenlerde kullanılan 
kaplara aplike edilen tanrıça heykelcikleri, geç Hitit 
Dönemi’ne ait ve mutlaka kutsal bir mekânda kullanılan 
dini tapınma tasvirli levha (Res. 9) ve bu senenin en 
önemli buluntularından birisi olan Zeus’un PT büstü 
(Res. 10) bu bölge için yeni verilerdir.

Höyüğün batı açmalarında 2009 ve 2010 yılı çalışmala-
rında bir sur sistemi açılmaya başlanmıştır. Yine bu sur 

dug into garbage pits. The waste water system passing 
through the middle of the building is noteworthy, 
however.

A Religious and Sacred Center in All Periods: Tatarlı 
Höyük was one of the most important settlements in 
Kizzuwatna, an independent region for most of the 
Hittite period but was always in close connection with 
the Hittite world. It later became part of the Hittite 
Empire. The other region, with which Kizzuwatna was in 
close contact, is north Syria, located to the east of the 
Amanos Mountains. Beside the indigenous people of 
Çukurova, Hurrians lived here as well. Tatarlı Höyük 
must have been one of the important settlements men-
tioned in written sources of the 2nd millennium B.C. 
Based on finds uncovered and data provided, it would 
appear that Tatarlı Höyük had always been a sacred site 
from the 2nd millennium B.C., through the Iron Age and 
Hellenistic period. MBA goddess statuettes appliquéd on 
ritual vessels of Syrian origin, a stone plaque with reli-
gious depictions (Fig. 9) (which would have been used 
only in a sacred place during the Late Hittite period) and 
a terracotta bust of Zeus (Fig. 10) the leading deity of 
ancient Greece, and one of the most important finds of 
the year, all provide new data regarding this region.

In the western trenches, excavation of a fortification sys-
tem was begun in 2009 and continued in 2010. Within 
the settlement side of the fortification is an under ground 
sewage system which is of note. Numerous loom weights 
of all periods, displaying rich typological variety, indicate 
this region may have been center of weaving for at least 
2500 years.

Although there are cautions with hypotheses, it is 
possible to speculate that Tatarlı Höyük could be 
Luhuzatia/Lawazantiya/Lusanda, one of the most impor-
tant Hittite sanctuary sites in Kizzuwatna. Evidence for 

Res. 9
Geç Hitit Çağı 
adak levhası
Fig. 9
Late Hittite 
period, votive 
plaque

Res. 10 
Zeus büstü

Fig. 10 
Bust of Zeus
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sisteminin şehrin içinde kalan bölümünde taban altında 
kanalizasyon sistemi tespit edilmiştir. 

Buluntular arasında yine her döneme ait çok sayıda ve 
çeşitli tiplerde tezgah ağırlıkları bulunmaktadır. Bu da 
bölgenin şimdilik en azından 2500 yıllık dokuma merke-
zi olduğunu kanıtlamaktadır.

Kesin olmamakla birlikte, 4 yıllık kazılar sonucunda 
karşımıza çıkan tüm veriler Tatarlı Höyük’ün Hititlerin 
Kizzuwatna Ülkesinde yer alan önemli kutsal merkezi 
Lawazantiya ile aynı olabileceğini düşündürmeye devam 
etmektedir. Yerleşmenin Sitadel ile geniş bir Aşağı Kent’in 
varlığı, eteklerinde ve çok yakınında çok sayıda pınarın 
olması, Kuzey Suriye’ye açılan yol güzergâhlarında 
bulunması, ya da başka bir ifadeyle Amanosların hemen 
batı eşiğinde yer alması, Orta Tunç Çağı – Geç Tunç Çağı 
ile Demir Çağı’nda sürekli ve kesintisiz iskânının bulun-
ması, İ.Ö. II. binyılın ilk çeyreğine ait iki silindir mühür 
ile höyüğün ilk yazılı belgesi olan Telipinu dönemine 
tarihlediğimiz bullanın bulunması, Geç Tunç Çağı’na ait 
iki silindir mührün varlığı ve daha birçok veri, Tatarlı 
Höyüğün Luhuzatia/Lawazantiya/Lusanda olabileceğini 
düşündürmektedir.

this theory, has become stronger with excavation finds 
during the last four years. Among evidence supporting 
this hypothesis would be: presence of a large lower city 
in addition to the citadel; existence of many springs at 
the foot and within close proximity, its location on routes 
leading to north Syria from its location at the west thresh-
old of the Amanos Mountains, uninterrupted settlement 
from the MBA through the LBA and Iron Age, discovery 
of two cylindrical seals from the first quarter of the 2nd 
millennium B.C., a bulla from the reign of Telepinu, 
which contains the first written evidence from the 
höyük, and two cylindrical seals from the LBA, along 
with many other finds.
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle 7 Eylül – 31 Ekim 
2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara 
Bakanlık temsilcisi olarak H. Şahin katılmıştır.  

A. Kazı Evindeki Çalışmalar 

Dr. G. Palumbi ve A. Pasquino kazı evi deposundaki 
2009 ve 2010 kazı sezonlarında Tarihöncesi dönem 
açmalarından gelen etüdlük nitelikli seramik parçaların-
dan tümleme, sınıflandırma ve istatistik çıkartmaya 
yönelik çalışmalar yapmışlardır. S. Ficco, geç Neolitik ve 
Kal kolitik çağ dokuma ağırlıkları konusunda birkaç yıldır 
sürdürdüğü ölçü-çizim, tanımlama ve tipolojik sınıflan-
dırma çalışmasını tamamlamış; A. Siracusano ve S. 
Scarcella, kazı çalışmaları sırasında gün ışığına çıkarılan 
ve C. Marchiori’nin gerçekleştirdiği restorasyonlar sonu-
cu tümlenen eserlerin çizimlerini yapmışlardır. 

Kilikya’nın Grek kolonizasyonu, Hellenistik ve Roma 
İmparatorluk dönemine tarihlendirilen etütlük nitelikteki 
seramik parçaları üzerinde yayına yönelik bir diğer çalış-
ma da T. Özaydın tarafından başlatılmıştır. 

Kazı heyeti üyelerinden Arkeobotanist B. Ulaş, 
Yumuktepe kazı çalışmaları sırasında farklı yapı katlarına 
ait mekân ve açık alanlardan toplanan toprak ve tohum 
örneklerini incelemiş, tüketilen tahıl ürünlerinin cins ve 
özellikleri saptanmaya çalışmıştır. 

B. Kazı Alanında Yapılan Çalışmalar

Kuzeybatı Yamaç Açması (Neolitik Dönem D3-E3 ve F3 
plan kareleri) 

Bu alandaki Neolitik Dönem açmasında, geçen yıllarda 
bulunan insan iskeletine ait kemikler ile D3-E3 karesin-
de yeni bir bireye ait hocker duruşunda gömülmüş bir 
insan iskeleti daha ortaya çıkarılmıştır (Res. 1). Bu  
alandaki tabakaların değişik dönemlerde erken Neoli-
tikten başlayıp Kalkolitik Dönem’e kadar teraslandırıla-
rak kullanıldığı anlaşılmıştır. Yapı katı izine ise rast-
lanmamıştır. 

The campaign at Yumuktepe lasted from 7th September to 
31st October, with permission granted by the Ministry of 
Culture and Tourism General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums and the State’s, representative, 
H. Şahin.

A. Work at the Excavation House

Dr. G. Palumbi and A. Pasquino worked on potsherds 
worth studying, which were uncovered from the prehis-
toric trenches in 2009 and 2010 and kept at the store-
house of the excavation. The work included finding and 
joining pieces, and classification and statistical studies. 
S. Ficco completed his study on loom weights from the 
Late Neolithic and Chalcolithic periods by measuring, 
drawing, describing and classifying them typologically. 
A. Siracusano and S. Scarcella did the drawings of the 
items pieced together by C. Marchiori.

Another study was started for publication purposes by 
T. Özaydın on the potsherds worth study from the Greek 
colonization period of Cilicia, Hellenistic and Roman 
Imperial periods. 

Archaeo-botanist B. Ulaş examined various samples of 
soil and seeds collected from various rooms with differ-
ent building layers and open areas, and tried to identify 
the types of cereals consumed.

B. Excavations

Northwest Slope Trench (Neolithic Period D3-E3 and  
F3 Grid-squares)

Bones belonging to a human skeleton, uncovered here in 
the previous years, as well as another human skeleton, 
buried in hocker position, in grid-square D3-E3 were 
uncovered in the Neolithic trench of this area (Fig. 1). 
The strata here were terraced, starting in the early 
Neolithic until the Chalcolithic period. No traces of a 
building layer were found.

Excavations concentrated in the grid-squares E3-F3, 
where traces of silos in various sizes and types, were 

Yumuktepe Höyüğü 2010
Isabella CANEVA – Gülgün KÖROĞLU
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Bu sezon kazı çalışmalarının yoğunlaştırıldığı E3-F3 plan 
karesinde değişik büyüklükte ve tipte silo kalıntılarına ait 
izlerle karşılaşılmıştır. Siloların zemini kırmızı, bej gibi 
değişik renklerde kil ile sıvanarak düzleştirilmiş ya da 
küçük dere taşları döşenerek taban oluşturulmuştur (İ.Ö. 
7000). Bu plan karede işlik alanlarının olduğu düşünül-
mektedir. Alınan toprak örneklerinin ön analizinde bol 
miktarda mercimek, buğday tane ve başakları, zeytin ve 
incir çekirdeklerine rastlanmıştır. Burada tüketilen tarım 
ürünlerinin neler olduğunu anlamak ve dışarıdan gelen 
tohumların tespiti için çalışmalar yapılmıştır. Yine bu 
alandaki, ‘Erken Neolitik Dönem kulübeleri’ olarak 
adlandırılan yuvarlak planlı yapıların yapım tekniğiyle 
ilgili bilgiler saptanmaya başlamıştır: Kulübenin yapımı 
için önceden kazılan çukura her iki yandan dere taşları 
dizildiği, dikey olarak konulan ahşap direklerin arasına 
saz kamışlar geçirildikten sonra içten ve dıştan çamur 
(Pise tekniği) sıvanarak kaplandığı düşünülmektedir. 

Kuzeybatı Yamaç Açması (Kalkolitik Dönem)

İ.Ö. 4500-4000 yıllarına tarihlendirilen Kalkolitik 
Dönem’e ait açmada, kazısı geçen yıllardan itibaren 
sürdürülen K, L, M, N 6-7 plan karelerinde 2010 yılında 
da çalışılmıştır.

Burada çok büyük bir bina olduğu düşünülmektedir. 
Şimdiye kadar 12 oda açığa çıkartılmıştır. A301 odasın-
da yoğun miktarda Coba tipi kâseler, taş ağırşak parçala-
rı ve zeytin çekirdeğine rastlanmış olması bu alanın 
depo olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Alanda bir 
platform ve ortada bir ocak ile karşılaşılmıştır. A302 oda-
sında da çok sayıda Coba kâseleriyle karşılaşılmıştır. 
A309’da (koridor) Susa-Ubeyd kültürüyle ilişkili bardak 
ve çok az da Coba kâselerine ait parçalara rastlanmıştır. 

uncovered. The floors of the silos were smoothed by a 
plastering with red or grey colored clay or a flooring was 
formed with small creek stones (7000 B.C.). These were 
possibly work areas in this grid-square. Preliminary 
analyses of soil samples taken contained abundant 
amounts of lentils, wheat grains, ears, and olive and fig 
pits. Studies were made to identify what products were 
consumed or grown and what seeds were imported. 
Again, information was gathered regarding construction 
technology of the round shaped structures called “Early 
Neolithic huts”. It would appear that a pit was dug and 
lined with creek stones on both sides; timber posts were 
put up and reeds were woven in between. It was then 
plastered with pisé mud on both sides.

Northwest Slope Trench (Chalcolithic Period)

A trench covering the grid-squares K, L, M, N6-7 contin-
ued to be excavated, yielding Chalcolithic period finds 
dating to 4500-4000 B.C.

Possibly there was a very large building in this area. 
Room A301 contained an abundant amount of Coba 
bowls, stone spindle whorl fragments and olive pits, sug-
gesting the room was used for storage purposes. There 
was a platform with a hearth in the middle. Room A302 
also contained numerous Coba bowls. A309 (corridor) 
contained beakers related with the Susa-Ubaid culture 
and a few Coba bowl fragments. Adjoining A303 con-
tained traces of beams, fallen from the ceiling, as well as 
sling pellets and a very few potsherds. A311 is likely the 
courtyard of this building. This is further supported by 
paving, formed with small creek stones. The area resem-
bled a dump area, as it was full of various potsherds, 
with mud brick flooring extending toward A313. The 

Res. 1   Geç Neolitik Dönem mezar
Fig. 1   Late Neolithic grave

Res. 2   Kalkolitik Dönem Coba kâseler deposu
Fig. 2  Chalcolithic period Coba wares storage
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Hemen yanındaki A303’te tavandan çöken hatıl izleri 
yanında sapan taşları ve çok az seramik parçasının oldu-
ğu görülmüştür. A311 bu yapının avlusu olmalıdır. 
Küçük çay taşlarıyla oluşturulmuş taban, atılmış değişik 
seramik parçalarıyla çöplük görüntüsü vermesi ve 
A313’e doğru uzanan kerpiç taban bu düşünceyi destek-
lemektedir. A312’de bol miktarda seramik parçacıklarıy-
la ağırlık parçalarına rastlanması, buranın işlik olabilece-
ğini akla getirmektedir. A312’de Ortaçağ’da açılan yolun 
kestiği odanın köşesinde üst üste yığın halinde duran 
Coba kâseleriyle karşılaşmıştır (Res. 2). Bu alanda gele-
cek yıllarda kazı çalışmalarına devam edilerek, A313’ün 
kuzeyinde yeni bir H/7 plan karesi açılarak, büyük yapı-
nın altında olduğu düşünülen kalenin bulunduğu XVI. 
tabakaya ulaşılması amaçlanmaktadır.

Güney Yamaç Açması (Kalkolitik ve Tunç dönemleri) 

GYA3x - GYA3y plan karelerinde geçen yıllarda başlanı-
lan kazı çalışmalarına, 2010 yılında kerpiç sur duvarının 
devamını aramak amacıyla genişletme yapılarak GYA4x 
ve GYA4y plan kareleri de eklenmiştir. Surun yanmış üst 
parçasının devrilip üst üste yığıldığı kırmızı renkli bir 
kerpiç yığıntısından oluşan tabaka ortaya çıkarılmıştır.

GYA3xy plan karesinde erken Hitit Dönemi’ne (İ.Ö. 
1500) ait her iki yandan taşlarla desteklenmiş kerpiç sur 
duvarının, büyük bir yangın neticesinde ani bir çökmey-
le üst üste yığıldığı izlenmiştir. Alanda karışık toprağın 
altındaki zeminden iki adet bronz balta/kazma ele geç-
miştir. Hitit sur duvarının altında, Geç Kalkolitik Dönem’e 
ait odalar devam etmektedir. Bu alanda az sayıda Coba 
tipi seramik parçalarıyla, siyah perdahlı seramik parçala-
rına rastlanmıştır. GYA3x plan karesinde geçen yıl baş-
lanmış olan ve bu sezon genişletilerek sürdürülen çalış-
malar sonucunda, Kalkolitik Dönem’e ait bir ocak ve 
kerpiçten yapılma küçük bir odaya ulaşılmıştır. Burada 
erken Hitit Dönemi’ne ait bir ağırşak ve İ.Ö. 4500 yılla-
rına ait küçük bir ocak yeri ile karşılaşılmıştır. 

Ortaçağ Çalışmaları

2010 yılında Ortaçağ yapı katlarında kazı yapılmamış, 
özellikle laboratuar çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 
Mersin Müzesi’nde bulunan envanterlik ve kazı evi 
deposunda bulunan etütlük nitelikteki, 1993 yılından 
itibaren ortaya çıkarılan, seramik buluntular üzerinde 
değerlendirme çalışmaları yapılmış, Yumuktepe’nin 
Ortaçağ tabakaları arasında en yoğun seramik buluntu-
nun 12 ve 13. yy.’a tarihlendirilen I ve Ia yapı katlarında 
ele geçtiği anlaşılmıştır. 11. yy.’ın ilk yarısına tarihlendi-
rilen Ib yapı katında ele geçen seramikler arasında 
tek renk sırlı servis kaplarının, sırsız servis, pişirim ve 

high number of potsherds and loom weight fragments 
encountered in A312 suggested this room was a work 
area. In the corner of A312, cut by a medieval road, are 
piles of Coba bowls (Fig. 2). Excavations will continue in 
this area, with grid-square H7 to the north of A313 being 
incorporated into the trench. It is hoped to reach the 
layer XVI where the citadel is thought to lie under this 
large building.

South Slope Trench (Chalcolithic and Bronze Ages) 

Excavations initiated at grid-squares GYA3x and 3y was 
extended into GYA4x and 4y to explore the extension of 
the mud brick fortification wall. The exposed layer con-
tained a red colored mud heap formed by the collapsed 
and burnt upper portions had collapsed suddenly follow-
ing a great fire. From the floor underneath the mixed 
earth in this area, were two bronze axes/pickaxes. 
Rooms of the Late Chalcolithic period, extended 
beneath the Hittite period fortification. In this area, 
were a few Coba-type potsherds and black burnished 
potsherds. Excavations initiated in GYA3x in the previous 
year, and further extended this year, found a small mud 
brick room and a Chalcolithic period hearth. In the room 
were a spindle whorl of the Early Hittite period and a 
small hearth place of around 4500 B.C.

Medieval Strata

New excavations were not conducted in the medieval 
strata during 2010 campaign but rather laboratory was 
accelerated. Pottery finds, worth inventorying and kept 
at Mersin Museum, as well as sherds worth study and 
kept at the excavation house’s storerooms since 1993, 
were evaluated. It was seen that the highest number of 
pottery finds from medieval strata came from building 
layers I and Ia dated to the 12th-13th centuries. Among 
pottery finds from building layer Ib dated to the first half 
of the 11th century, service vessels with monochrome 
glaze, unglazed cooking and storage vessels and glazed 
and unglazed lamps are prominent. Among glazed 
examples from this layer, are imported pieces from 
Turkish and Islamic cultures in east and south sides of the 
Mediterranean. 

The densest evidence of pottery trade, glass, metal and 
textiles in and around the Mediterranean was observed 
in the 12th-13th centuries; this is also reflected on finds 
and coins from other cultures uncovered in the excava-
tions. Pottery uncovered at Yumuktepe, and in the time 
frame discussed, can be grouped according to their fre-
quency as follows:
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depolama kaplarının, sırlı ve sırsız kandillerin ağırlıkta 
olduğu görülmüştür. Bu yapı katına ait sırlı seramikler 
arasında Akdeniz’in doğu ve güneyindeki Türk ve İslam 
devletlerinden ithal parçalar da bulunmaktadır. 

Akdeniz ve çevresinde deniz ticareti sayesinde seramik, 
cam, madeni eşya ve dokuma alış-verişinin en yoğun 
yaşandığı dönem 12-13. yy.’dır. Kazılar sırasında bulu-
nan farklı devletlere ait sikkeler ve diğer buluntular da 
bu ticaretin göstergesidir. Bu yüzyıllara ait değişik yerler-
den ithal edilmiş Yumuktepe buluntusu seramikleri 
yoğunluk sırasına göre şu şekilde sınıflandırabiliriz;

Grup 1: Hatay-Çukurova bölgesindeki farklı merkezler-
de üretilmiş Port Saint Simeon, Al-Mina ya da Haçlı 
dönemi seramiği olarak tanınan kazıma ve renkli sır 
akıtma tekniğinin birlikte kullanıldığı seramik grubunda 
genellikle çanak, kâse, maşrapa ve testiler üretilmiştir. 
Bu gruba ait mallarda Türk-İslam geleneğine uygun ola-
rak bağdaş kurup oturan, ay yüzlü badem gözlü, tiraz 
bantlı giysileri olan elinde kadeh ya da meyve tutan 
insan figürleri, gerçekçi ya da fantastik hayvan figürleri, 
stilize bitkisel desenler yaygındır (Res. 3). Açık devetüyü 
renk hamurlu kapların özellikle iç ve dış yüzeyleri beyaz 
astarla kaplıdır. Desenler astarlı yüzeye kazıma tekniğiy-
le işlenmiştir. Kabın yüzeyi açık yeşil sırla kaplanmış, 
belirli yerlere sırasıyla koyu yeşil, koyu hardal sarısı ve 
kahverengi sır akıtılmış ya da fırça yardımıyla damlatıl-
mıştır. Bezemesiz monokrom sırlı olanlar ile özellikle 
kâselerin dış yüzeyinde aplike parçalar eklenerek süs-
lenmiş örnekler de vardır.

Grup 2: Doğu Akdeniz’de büyük ihtimalle Beyrut yakın-
larında üretilmiş olan çok koyu kiremit rengi hamuruyla, 
döneminin diğer mallarından ayrılan kırılgan veya 

Group 1: Pottery group with polychrome sgraffito, also 
known as Port Saint Simeon, al-Mina or Crusader Period 
ceramics; the group contains bowls, pots, tankards and 
jugs. This group shows human figures with round faces 
and almond eyes, sitting cross-legged, dressed with a 
tiraz, and holding a goblet or bowl as well as fantastic or 
realistic animal figures and stylized floral motifs (Fig. 3). 
The clay is light buff colored and the vessel is coated 
with white slip on the interior and exterior. Designs are 
incised on the slipped surface. The interior face of the 
vessel has a light or dark green glaze, or a dark mustard 
color. Brown glazes were dripped using a brush or 
poured, in turns, at certain places. In addition, there are 
examples of monochrome glaze and no decoration, and 
examples decorated with appliquéd pieces on the exte-
rior surface.

Group 2: This group is comprised of wares probably 
produced near Beirut and has very dark red and a very 
brittle fabric. Form examples include lamps, bowls, 
plates, and pots frequently encountered in the 12th-13th 

century settlement of Yumuktepe. The interiors and rims 
are coated with non-homogenous cream or white slip 
and the glaze is dark green, pistachio green, mustard yel-
low and various shades of brown. The majority of vessels 
in this group have monochrome glaze with no decoration. 
Wide spirals, large floral motifs, hatchings, braids, and 
simple linear motifs that look casual, were executed with 
quite superficial and finely incised lines. However, the 
masters knew all the known, trendy decorative tech-
niques of the time and thus applied slip, engraving and 
polychrome techniques on these vessels (Fig. 4).

Group 3: Many workshops produced pottery in Cyprus 
under the Lusignans which ruled the island from the 12th 

Res. 3   Yumuktepe’de ele geçen Hatay-Çukurova bölgesinden 
insan ve hayvan figürlü seramik parçaları 12.-13. yy.
Fig. 3   Potsherds with human and animal figures from Hatay-
Çukurova region uncovered at Yumuktepe, 12th-13th centuries

Res. 4   Üretim yeri Beyrut yakınları olarak tanınan kazıma 
tekniğinde bezenmiş kap parçaları
Fig. 4   Potsherds decorated with incised motifs, produced  
near Beirut
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gevrek olarak tanımlanan mal grubundan kandil, çanak, 
tabak ve kâseler de Yumuktepe’deki 12 – 13. yy. yerleşi-
minde sıklıkla bulunmaktadır. Kapların iç yüzeyleri ve 
ağız kenarları homojen olmayan krem veya beyaz astar-
la kaplanmış, koyu yeşil, fıstık yeşili, hardal sarısı ve 
kahverenginin değişik tonlarında sırla kaplanmıştır. Bu 
gruptaki kapların büyük bir kısmı, daha çok bezemesiz 
monokrom sırlıdır. Geniş spiraller, iri bitkisel desenler, 
taramalar, örgüler ve rastgele çizilmiş gibi görünen basit 
çizgisel bezemeler fazla derin olmayacak ince kazıma 
çizgiler şeklinde kullanılmıştır. Ancak bu kapları üreten 
ustalar dönemin moda olan tüm süsleme tekniklerini 
bildiklerinden astar bezeme (slip), derin kazıma ve renk-
li sır akıtma tekniklerini de kaplar üzerine uygulamışlar-
dır (Res. 4). 

Grup 3: 12-15. yy.’lar arasında Kıbrıs’ta kurulmuş bir 
haçlı krallığı olan Lusignan’ler döneminde pek çok atöl-
yede seramik üretimi yapılmıştır. Buradaki atölyelerde 
üretilen kazıma ve renkli sır akıtma tekniklerinin her 
ikisini ya da sadece renkli sır akıtma tekniğinin uygulan-
dığı, çoğunluğunu yüksek, yayvan ayaklı kadeh olarak 
da tanımlanan kâselerin oluşturduğu seramiklerden 
değişik örnekler kazılarda ele geçmektedir. Balık, kuş, 
stilize edilmiş bitkisel desenler, geometrik şekillerle dol-
gulanmış madalyonlar, örgüler, arma, haç ve batılı tarz-
da saçları ve giysileri olan bir ya da ikili gruplar halinde 
dans edip eğlenen veya evlenen kadın ve erkek figürleri 
kazıma tekniğiyle işlenmiştir (Res. 5). Çağdaşı olan 
Hatay-Çukurova bölgesi üretimi Port Saint Simeon 
seramikleriyle yakın benzerlikler göstermekle birlikte 
kendilerine özgü karekteristik özellikleri de vardır. Ayrıca 
her iki merkezin de birbirlerinin biçim ve desenlerini 
karşılıklı taklit ettiği anlaşılmaktadır. 

Grup 4: Yumuktepe Höyüğü deniz kıyısına yakınlığı 
sebebiyle her dönem Ege dünyasından gelen mallara da 
açık olmuştur. Batı Anadolu, Ege Adaları ve kara 
Yunanistan’da üretilen dönemin modası olan değişik 
tekniklerde süslenmiş seramikler deniz ticareti sayesin-
de Mersin’e ulaşabilmiştir. Genel olarak 12-13. yy.’lar 
arasında Ege kapları olarak tanımlanan mal grubunda 

to the 15th century. These workshops produced poly-
chrome sgraffito wares but sometimes with only a poly-
chrome technique. Various examples of goblets with tall 
and flaring feet were uncovered. Incised motifs include 
fishes, stylized floral motifs, medallions filled with geo-
metric shapes, braids, coats of arms, crosses, and human 
figures dressed in western style, as single or in groups of 
two, dancing, enjoying themselves or getting married 
(Fig. 5). Although this group is closely parallel to con-
temporary Port Saint Simeon ceramics from Hatay-
Çukurova region, they both have their own unique 
characteristics. It was seen, however, that both centers 
imitated the other’s forms and designs.

Group 4: Due to its proximity to the seaside, Yumuktepe 
was always open to products from the Aegean. Trendy 
ceramics of various techniques produced in western 
Anatolia, the Aegean islands and mainland Greece, man-
aged to reach Mersin. The Aegean wares of the 12th-13th 
centuries were mostly decorated with dark green or 
brown painted decoration under clear glaze (Fig. 6), slip 
painted, fine sgraffito, incisions and champlevé (Fig. 7). 
Vessels decorated with concentric circles or spirals from 
Zeuxippus wares, originally produced at Constantinople 
and then at various centers in the Aegean and Cyprus, 
and various examples of Aegean wares were uncovered 
in the late strata of Yumuktepe.

Group 5: The intensive marine trade network, estab-
lished between various cultures in the Mediterranean 
during the 12th-13th centuries, paved way for cultural 
connections between Turkish-Islamic states and Christian 
states. Although the medieval inhabitants of Yumuktepe 
were of Christian faith, it is seen that they had close com-
mercial connections with the Crusaders, Seljuks, 
Ayyubids and Fatimids around east Mediterranean, 
thanks to the geography and time period they lived in. 
Glass and pottery imported from those states were sup-
ported by coin. All showed borders and differences of 
faith did not matter when it came to trade. Pottery, 
imported from Islamic states, stand out with their glaze, 
clay color and different forms. Their clay color is white, 

Res. 5   13.yy'da 
Kıbrıs'ta üretilmiş 
olan kazıma ve 
renkli sır akıtma 
tekniğinde 
bezenmiş balık 
figürlü bir çanağa 
ait parça
Fig. 5  Polychrome 
sgraffito vessel 
produced in 
Cyprus in 13th c.

Res. 6   Sır altına 
kahverengi ve 
yeşil boyama 
tekniğinde dip 
parçası
Fig. 6   Bottom 
fragment with 
brown and 
green painted 
decoration under 
glaze
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yaygın olarak görülen teknikler; şeffaf sır altına koyu 
yeşil ve kahverengi boyama (Res. 6), astar boyama (slip), 
ince sgrafitto, kazıma, oyma (champlevé)’dır (Res. 7). 
Ara larında ilk üretim yeri Konstantinopolis olan daha 
sonra Kıbrıs ve Ege’nin başka yerlerinde de üretilmiş 
olan Zeuksippos mal grubundan eş merkezli daireler 
veya spirallerle bezenmiş kaplar da olmak üzere Ege 
kaplarının çeşitli örnekleri Yumuktepe’nin geç dönem 
tabakalarında gün ışığına çıkarılmıştır. 

Grup 5: 12-13. yy.’larda Akdeniz’de farklı kültürler ara-
sında yoğun bir deniz ticaret ağının kurulmuş olması 
özellikle Türk–İslam devletleriyle dönemin Hıristiyan 
devletleri arasında kültürel bağlantıların kurulmasını 
sağlamıştır. Yumuktepe’deki Ortaçağ yerleşimcileri Hıris-
tiyanlardan oluşmasına rağmen bulundukları coğrafya-
dan ve dönemin özelliklerinden dolayı Akdeniz’in doğu-
sunda ve güneyindeki Haçlı, Selçuklu, Eyyubi ve Fatimi 
devletleriyle yakın ticari ilişkiler içinde oldukları anlaşıl-
maktadır. Buralardan ithal edilmiş cam ve seramiklerin 
yanı sıra sikkeler de alışverişte sınır ve inanç farklılığının 
önemli olmadığını göstermektedir. İslam ülkelerinden 
ithal seramikler özellikle sır, hamur rengi ve farklı form-
larıyla dikkati çeken bu seramikler beyaz, kirli beyaz, bej 
ve açık pembe renkte hamurla yapılmıştır. Bazılarında 
beyaz, turkuvaz, manganez moru, siyah ve koyu yeşil 
renkte opak sır görülür. Cidar kalınlığı oldukça incelmiş-
tir. Genellikle küçük kâse, çanak ve kulplu maşrapalar-
dır. Kâse ve çanakların dış kısmında baskı tekniğiyle ya 
da oyularak yapılmış spiraller, diagonal yivlerle dolgu-
lanmış bantlar bulunmaktadır.

Bazı parçalarda ise şeffaf renksiz ya da turkuvaz sır altın-
da, astar üzerine rumî benzeri şekiller ya da çiçek desen-
leri boyanmıştır. Lüster tekniğinde üç ayrı kaba ait parça-
lar bulunmuştur (Res. 8). Kazıma ve renkli sır akıtma 
tekniğinin birlikte uygulandığı üç-dört seramik parça 
görünüm ve üzerindeki desenler açısından Hatay-
Çukorova bölgesi ya da Kıbrıs üretimi olmadığını göste-
rir. Bunların Yumuktepe’ye Konya ve çevresine yayılmış 
olan Selçuklular’dan, Suriye, Mısır ya da İran’daki Türk-
İslam devletlerinden ithal edilmiş olması mümkündür.

darkish white, beige, and light pink. Matt glaze is in 
white, turquoise, manganese purple, black and dark 
green colors. Pottery wall thicknesses are thin. Forms are 
usually small bowls, pots and handled tankards. On the 
exterior of bowls and pots are spirals, bands filled with 
diagonal grooves, either carved or impressed.

Some pieces are decorated with rumi-like motifs or 
flower designs on slip but under a clear colorless or tur-
quoise glaze. Fragments with a luster technique belong-
ing to different vessels were found (Fig. 8). A few pieces 
with polychrome sgraffito technique suggested that they 
were not produced in Hatay-Çukurova region or Cyprus, 
according to their appearance and designs. It is likely 
that these were imported from the Anatolian Seljuks or 
other Turkish-Islamic states, as in Syria, Egypt or Iran.

Res. 7   Ege’den ithal oyma tekniğinde tavşanlı yeşil sırlı çanak 
Fig. 7   Pot with green glaze decorated with rabbit in champlevé 
technique, imported from the Aegean

Res. 8   İslam devletlerinden ithal edilmiş lüster tekniğinde 
bezemeli çanağın parçaları
Fig. 8   Fragments of a luster vessel imported from Islamic states
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Aspendos kenti, antik Pamphylia Bölgesi’nde, bugünkü 
Antalya İli Serik İlçesi Belkıs beldesinde, Akdeniz’e 
dökülen Eurymedon (Köprüçay) nehri kenarında, kayalık 
bir tepenin üzerinde ve etrafındaki düzlükte kurulmuş-
tur. Ancak kentin territoryumu çok daha geniş alana 
yayılmaktadır. Güneyde Eurymedon ağzına kadar, 
kuzeyde ise Toroslar’ın en güneyinde Aspendos’a bakan 
kesimlerine kadar ulaşıyor olmalıydı. Keza kente suyu 
getiren su kemerleri bu dağlık kesimlerde yer almak
tadır*. 

Antik kaynaklardan anlaşılan Aspendos’un Pers döne-
minde çok önemli bir Pamphylia liman kenti olduğudur. 
Pers donanması Aspendos’da konumlanmıştır. Herodotos 
bazı Aspendosluların Pamphylialılar arasında İ.Ö. 483 
yılında Kserkses’e yardım ettiğini, 30 gemi yapıp donat-
tığını yazar (Herod. 7.91). Aspendos’un Klasik Çağ’ın 
(İ.Ö. 5. yy.’da) önemli bir kenti olduğu aynı zamanda 
hem Aegina ve hem de Pers standardında sikke darp 
etmiş olmasından anlaşılmaktadır. Antik kaynaklardan 
bildiğimiz bir diğer konu Atinalı General Kimon’un İ.Ö. 
469’da Pers donanmasını Eurymedon ağzında hem kara-
da ve hem de denizde bozguna uğratmış olduğudur. 
Kentte olasılıkla Büyük İskender tarafından da hüküm 
sürülmüştü. Arrianos, Aspendos’un Büyük İskender’e 
Pers kralına verdiği kadar çok miktarda at verdiğinden 
bahseder (Arr., Anab. 1.26.3). Aspendos, kentten 50 
talent talep eden Konsül Manlius Vulso’dan da nasibini 
almıştır (Polyb., 21. 36.1). İ.Ö. 188’deki Apameia 
Antlaşması’na rağmen, Attalosların krallıklarını İ.Ö. 
133’te Roma’ya miras bırakmasına kadar bu topraklara 

* T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle gerçekleştirilen bu 
çalışmalarda destek ve ilgilerinden dolayı T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne, Antalya İl Özel İdaresi’ne, Antalya İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’ne, Antalya Serik Kaymakamlığı’na, Bel-
kıs Belediyesi’ne, Antalya Müze Müdürlüğü’ne, Antalya 
Koruma Kurulu’na, Hacettepe Üniversitesi ve TÜBİTAK’a 
teşekkür ederiz.

The ancient city of Aspendos is located on top of a rocky 
hill. The Eurymedon River (Köprüçay) runs through the 
flat land that surrounds it. Aspendos was a major city in 
ancient Pamphylia, which now lies between the borders 
of Belkıs Beldesi of Serik İlçesi of Antalya. However, in 
ancient times the city’s territory likely extended across a 
much wider area, reaching the Eurymedon on the south 
and up to the south foot of theTaurus Mountains facing 
the city. This is supported by the evidence that 
aqueducts that supplied the city water, were located 
in that area*.

Ancient sources reveal Aspendos was an important port 
city of Pamphylia during Persian rule. The Persian fleet 
was positioned at Aspendos. Herodotus states that some 
Aspendians among the Pamphylians helped Xerxes in 
483 B.C. by building and equipping 30 ships (Hdt. 
7.91). Aspendos was also an important Classical period 
city, as shown from its coinage minted both in Aeginian 
and Persian standards. Ancient sources record the 
Athenian general, Kimon, defeated the Persian fleet, 
both on land and sea, at the mouth of the Eurymedon in 
469 B.C. Alexander the Great ruled over the city as well 
for a time. Arrianus mentions that the city gave Alexander 
as many horses as they had given to the Persians (Arr. 
Anab. 1.26.3), Consul Manlius Vulso demanded 50 tal-
ents from the city (Polyb. 21.36.1). Despite the Treaty of 
Apameia in 188 B.C., peace finally was established in 
this area only in 133 B.C., when the Attalids bequeathed 
their land to the Romans. Historians write, however, that 
the city was free for a short time, when the Province of 

* We are grateful to the Ministry of Culture and Tourism Gen-
eral Directorate of Cultural Heritage and Museums, Antalya 
Provincial Administration, Antalya Provincial Directorate of 
Culture, Serik Kaymakamlığı, Belkıs Municipality, Antalya 
Museum Directorate, Antalya Regional Board for Cultural 
and Natural Heritage, Hacettepe University and TÜBİTAK for 
their support for our project implemented with the permis-
sion issued by the Ministry of Culture and Tourism.

Aspendos Yüzey Araştırması

Surveys in Aspendos
Veli KÖSE

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI / SURVEY REPORTS



143

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

barış gelmemiştir. Bir süre için kent özgürlüğünü yaşa-
mışsa da, Roma’nın Asia Eyaleti kurulduğunda Roma 
idaresine geçer. 

Aspendos’daki kalıntılar çok etkileyici olmalarına rağ-
men, eski gezginler ya kente ilgi duymamışlar ya görme-
mişler, sadece geçerken ilgilenmişler ya da bir Pisidia 
kenti olan Pednelissos ile karıştırmışlardır. Kent ilk defa 
Texier tarafından 1836’da tanımlanmış, Schönborn ve 
Daniell tarafından kısaca araştırılmıştır. Ancak en kap-
samlı çalışmayı Lanckoroński gerçek leştirmiştir.

Aspendos’daki araştırmalar Perge ve Side’deki araştırma-
ların çok gerisinde kalmakla birlikte, Selçuklu Sultanı 
Alaeddin Keykubad’ın saray olarak kullanılmak üzere 
restore ve kısmen de yeniden inşa ettirdiği kent tiyatrosu, 
istatistiklere göre 2007 yılında yaklaşık 1.375.000 yerli
yabancı tarafından ziyaret edilmiştir. Tiyatro binasının  
bu iyi korunmuş vaziyeti kuşkusuz bu ilgi odağının sebe-
bidir (Res. 1). Yazıtından mimarının Aspendoslu 
Theodorus’un oğlu Zenon’un olduğu bilinen yapının 
sahne binası, mimari süslemeleriyle Antoninler dönemi-
ne tarihlenmektedir. Aspendos’u ziyaret edenlerin gör-
meden dönmediği bir diğer yapı da kente yaklaşık 
15 km. uzaktan suyu getiren su kemerleri olmuştur. 
Kısmen su kemerleri ve çoğunlukla da künklerle toprak 
altından getirtilen su, sadece kent için değil verimli 
Pamphylia düzlüğü için de çok gerekliydi. Keza 
Aspendos’un tahıl zenginliği bu suların zenginliğiyle 
doğru orantılıydı. Şimdiye dek bilinen, suyun kuş uçumu 
yaklaşık 15 km. uzaklıktaki Gökçepınar ile 12 km. uzak-
lıktaki Gökçeler yakınında bulunan Pınarbaşı adındaki 
iki kaynaktan getirilmiş olduğudur. Su kemerleri, sadece 
iyi korunmuş olmalarıyla değil aynı zamanda bugün 
halen ayakta duran, suyun debisini ayarlayan iki sifonuy-
la da ilgi odağı olmuştur. Su kemerleri hakkında yayın-
lanmış çoğu genel çalışmalarda Aspendos su kemerlerin-
den kısaca da olsa bahsedilmiştir. Yapı Küçük Asya’da ele 
geçen tuğla yapıların azlığı nedeniyle de ilginçtir. Hem 
konglomera ve hem de tuğladan yapılmıştır. Yer yer su 
kemerlerinin yanına düşmüş taş künkleri görmek müm-
kündür. 

Pamphylia kentleri dağlık Pisidia kent ve territoryumun-
daki yerleşik halkın yanı sıra, Pamphylia’nın iç bölgele-
rindeki köy, kent, çiftlik ve villa gibi yerleşmelerin eko-
nomisi ve yaşamları için de çok önemli olmalıydılar. 
Ancak bu ilişkinin derecesi ve gerçekleşme sürecindeki 
gelişimini anlamak için, mutlaka Aspendos gibi antik 
kaynaklardan limanı olduğu belirlenen bir Pamphylia 
kentinin territoryumuyla birlikte incelenmesi gerekliydi. 
Ayrıca kent İ.Ö. 3. yy.’dan önceki Küçük Asya’da ve özel-
likle Pisidia ve Pamphylia’daki kentleşme sürecindeki 
bilinmezliklere de antik kaynaklardan bilindiği ve kent 

Asia was founded after which it became part of the 
Roman Empire. 

Although the remains at Aspendos are very impressive, 
travelers in the past either passed by the city or were not 
interested in seeing it. There were some who visited 
briefly and some who confused it with Pednelissos, a city 
in Pisidia. The city was identified by Texier for the first 
time in 1836 and briefly surveyed later by Schönborn 
and Daniell; however, the most comprehensive study 
was done by Lanckoroński.

Archeological research at Aspendos is considerably 
behind that of Perge and Side, even though the theater, 
restored and partially rebuilt by Seljuk Sultan Alaeddin 
Keykubad for a palace, was visited by 1,375,000 visitors 
in 2007, according to statistics. Obviously, the very well-
preserved state of the theater is the reason for this inter-
est (Fig. 1). Its architect was Zenon, son of Theodorus, 
and its architectural decoration dates to the Antonines. 
Another monument of interest to tourists is the aqueduct 
that conveyed water tot he city from over 15 km. away. 
The water, transported mainly by pipes and arched 
waterways, was important not only for the city, but also 
for irrigation of the fertile Pamphylian plain, which gave 
Aspendos an abundance of agricultural produce with 
prosperity. Possibly, the origin of the water came from 
Gökçepınar, approximately 15 km. away, and from 
Pınarbaşı, near Gökçeler which is 12 km. away. The 
aqueducts have become a focus of attention, due to not 
only their well-preserved state, but also for their two 
preserved siphons which regulated the flow rate. Most 
general studies on aqueducts will mention the aqueducts 
of Aspendos. The structures are also noted for their rarity 
for extant brick structures in Asia Minor. They are con-
structed with both bricks and conglomerate stone. At 
some places, stone pipes have fallen from aqueducts.

Res. 1   Aspendos Tiyatrosu’ndan bir görünüm
Fig. 1   A view of the theater of Aspendos 
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sikkelerinden anlaşıldığı üzere Hellenistik Dönem önce-
si arkeolojik kanıtlar sunduğundan önemli katkılar sağla-
yacaktı. Bu amaçla 2008 yılından itibaren Aspendos 
kentinde başkanlığımızda uluslararası ve interdisipliner 
bir ekiple yüzey araştırmasına başlanmıştır (V. Köse, 
“Aspendos Yüzey Araştırması Projesi 2008 Yılı Birinci 
Sezon Çalışmaları”, AST 27.1 2009, 373394). Her yıl 
yaz aylarında birer ay süreyle yaklaşık 2030 kişilik bir 
ekiple gerçekleştirilen ilk üç yıllık çalışmada önemli 
mesafeler kat edilmiş ve bugüne kadar önemli bazı 
sonuçlar elde edilmiştir (Res. 2). Çalışmalar kentin kent-
leşme sürecini anlamak için Leica Real Time GPS kulla-
nılarak gerçekleştirilmiş ve ülke kordinatlarına göre bu 
yapılar kentin topografik yapısını ve kalıntıların nihai 
durumunu gösteren bir harita üzerine oturtulmuşlardır. 
Topografik çalışmalar arkeologlar ve Hacettepe Üniver
sitesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü’nden Doç. Dr. M. 
Türker ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Başlıca 
yapılar tek başına detaylı olarak incelenerek ölçümleri 
gerçekleştirilmiştir. Liman hamamı, agoradaki çeşme 
binası, iki katlı dükkanlar, Roma bazilikası (Res. 3), 
anıtsal doğu kapısı ve küçük hamam bu yapıların 
başlıcalarıdır. Tiyatro binası çalışmalarında, yeni ve ayrı 

The Pamphylian cities must have been of great impor-
tance, not only for the settled people and territories of 
Pisidian cities, but also for the economy of the villages, 
cities, farmsteads and located in Pamphylia’s interior. 
Aspendos was known in ancient times to have had a 
harbor and much commerce. Therefore, in exploring a 
city like Aspendos, it becomes necessary to understand 
the developmental process of the interconnecting rela-
tionship between the two. Further, the city contributes 
greatly to archaeological evidence regarding general 
urbanization in Asia Minor, particularly in Pamphylia and 
Pisidia, before the 3rd century B.C. This evidence comes 
through ancient sources and its coinage from the pre-
Hellenistic period.

For this reason, surveys were started at Aspendos by an 
international and interdisciplinary team in 2008 (V. Köse, 
“Aspendos Yüzey Araştırması Projesi 2008 Yılı Birinci 
Sezon Çalışmaları”, AST 27.1, 2009, 373-394). These 
summer surveys have continued for three years, during 
which time, a team of 20-30 people made great progress 
and reached many important conclusions (Fig. 2). 
Topographic maps, exploring the urbanization process 
of the city, and maps, showing existing remains were 

Res. 2   Aspendos 2010 sezonu 
çalışma alanları
Fig. 2   Areas of work at 
Aspendos in 2010 

Res. 3   Roma Bazilikası ile Hıristiyanlık 
Bazilikası’na dönüştürülen Hellenistik 

Market Binası’nın Real Time GPS ile 
çıkarılmış detaylı planı

Fig. 3   Detailed plan of the Roman Basilica 
and Hellenistic market building which 

was transformed into a Christian basilica 
prepared using Real Time GPS 

Epigrafik Çalışma Yapılan Alanlar

Mimari Detaylı Ölçüm Çalışmaları

GPS Ölçüm Çalışmaları Yapılan Alanlar

Jeofizik Yüzey Araştırması Yapılan Alanlar

Keramik Yüzey Araştırması Yapılan Alanlar

ASPENDOS
PROJESİ
Doç. Dr. Veli KÖSE
Hacettepe Üniversitesi

GÖSTERİM
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bir ekip oluşturulmuş, yapı klasik ve 3boyutlu lazer 
tarama gibi yeni teknikler ile ölçülerek rölöve ve restitüs-
yona yönelik işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar 
Yrd. Doç. Dr. D. Özkut (Anadolu Üniversitesi, Mimarlık 
Bölümü) ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir (Res. 4). 
Tiyatro binasının mimari süslemeleri ile mimarisi Dr. L. 
Vandeput (Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü) ve Dr.Ing. 
M. Bachmann (İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü) tara-
fından, yapıdaki Selçuklu Dönemi kullanımına ait izler 
ise Prof. Dr. S. Redford (Koç Üniversitesi) tarafından 
incelenmektedir. Muhtelif yapılardan çeşme binası 
(Res. 5), Roma bazilikası, iki katlı dükkanlar/market 
binası (?), liman hamamı ile küçük hamam binası ve 
anıtsal kapı gibi yapıların gerek planları ve gerekse 
cephe görünüm çizimleri real time GPS, Total Station ve 
AutoCad programları yardımıyla bitirilmiştir. 

Kentin farklı bölgelerinde sistematik keramik yüzey 
araştırması gerçekleştirilmiş ve toplanan keramikler 
incelenerek Aspendos’da yaşayanların sosyoekonomik 
ve politik gelişimine ait bazı ipuçları toplanmaya 

prepared using Leica Real Time GPS, The structures were 
then recorded on the national map. Topographic work 
was carried out by a team of archaeologists led by Assoc. 
Prof. Dr. M. Türker of Hacettepe University’s Geodesy 
and Photometry Department. Major structures were indi-
vidually studied and measured. These included the har-
bor baths, the agora fountain, two-story shops, a Roman 
basilica (Fig. 3), the monumental east gate, and small 
baths. A new team was formed to study the theater. 
Measurements, using conventional methods and 3D 
laser scanning methods, were taken and preparations 
were made for future restoration and restitution. This 
work was carried out by Asst. Prof. Dr. D. Özkut of 
Anadolu University’s Department of Architecture and his 
team (Fig. 4). Architecture and decorations of the theater 
were studied by Dr. L. Vandeput of British Institute at 
Ankara and Dr.-Ing. M. Bachmann of the German 
Archaeological Institute at Istanbul, while traces from the 
Seljuk period were studied by Prof. Dr. S. Redford of Koç 
University. Plans and façade elevations of various build-
ings, such as the fountain (Fig. 5), the Roman basilica, 
the two-story shops and market building(?), the harbor 
baths and the small baths, as well as, the monumental 
gate, were prepared using real time GPS, total station 
and AutoCAD program.

Systematic pottery surveys were carried out at various 
parts of the city, with collected potsherds being studied 
to gain information regarding the socio-economic and 
political development of the inhabitants. Hopefully, 
these surveys will yield important results for understand-
ing the relationship between Aspendos with other cities, 
as well as the extension and wealth of the urban com-
mercial network.

One area of surveys at Aspendos involved geophysical 
methods. Geophysical surveys were conducted where 
the presence of buildings was expected. This work has 
been carried out for three years by Dr. H. Stümpel and 

Res. 4   Tiyatronun 3boyutlu lazer taraması tekniğini gösteren 
bir resim
Fig. 4   3D laser scanning of the theater 

Res. 5
Agoranın kuzey 
kenarındaki çeşme 
binasının güney ve batı 
cephesi 
Fig. 5
South and west facades 
of the fountain on the 
north side of the Agora 
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çalışılmıştır. Ayrıca kentteki ticaret ağının genişliği ve 
zenginliğini, Aspendos’un diğer kentlerle olan ilişkilerini 
anlamak için, önemli sonuçlar vereceğini düşündüğü-
müz bu ça lışmalar, ilerki yıllarda yoğun olarak devam 
ettiri lecektir.

Aspendos Yüzey Araştırması Projesi yöntemlerinden ve 
interdisipliner çalışma metodlarından birini de jeofizik 
yöntemler oluşturmaktadır. Toprak altında yapı olacağını 
düşündüğümüz bazı alanlarda jeofizik yüzey araştırma-
ları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar üç sezondan beri Kiel 
Üniversitesi’nden Dr. H. Stümpel ve ekibi tarafından 
yapılmaktadır. Bu çalışmalar çok verimli olmuş, bilinme-
yen birçok yapının varlığını ortaya koymuştur. Bundan 
başka kentin düz arazilerde de genişlediğinin ve hatta 
kent surlarının olasılıkla bu düz araziler üzerinde olabi-
leceğinin ipuçlarını vermiştir. Ayrıca bugün kayalık üze-
rindeki kalıntıların bulunduğu alanlarda konut alanları-
nın en azından bazılarının konumu ve planları hakkında 
bilgi sahibi olmamıza sebep olmuştur. Kuşkusuz en 
önemlisi de, kentin nehir limanının yerinin nerede oldu-
ğunun anlaşılmasını destekleyen sonuçlar olmuştur. 
Bundan başka 2010 sezonu jeofizik yüzey araştırmaları 
sezonu Aspendos’un şimdiye dek tespit edilememiş 
erken dönemlerine ait yapı kalıntılarını ortaya çıkarmış-
tır. Yine, Roma Dönemi yapılarından her iki hamam 
binasının çevresindeki alanlarda yapılan manyetik çalış-
malar toprak altında bazı yapıların ve duvarların varlığı-
nı ortaya koymuştur. 

Aspendos’un kent kalıntılarının yer aldığı tepenin gü ney 
doğusunda, bugünkü Belkıs’ın içinde ve Eurymedon’un 
çıkıntı yaptığı bir alanda, kayaların oyularak düzgün 
yüzeyler oluşturulduğu görülmüştü (Res. 6). Özellikle bu 
alandaki arazinin yarım daire şeklinde içe dönmesi bu 

his team from Kiel University. These surveys brought 
promising results by revealing the hidden presence of 
many unknown buildings. Evidence seems to indicate 
the city extended out across the plain and that possibly, 
the city walls also extended onto flat terrain. Also, infor-
mation was gathered on locations and layouts of many 
buildings on the hill top. Perhaps the most important 
clue would be the results supporting the locale of the 
city’s river harbor. Geophysical surveys in 2010 revealed 
the existence of building remains from earlier periods 
previously unknown in Aspendos. Magnetic survey 
methods implemented around the two Roman baths also 
revealed the presence of some buildings and walls.

To the southeast of the hill that carries the city remains 
of Aspendos, where the Eurymedon makes a turn inside 
modern Belkıs, there are smooth areas hewn from bed-
rock (Fig. 6). As the terrain makes a semi-circular turn 
here, it is suggested this might be the location of the 
ancient harbor. Formerly, this area was considered a 
quarry, and possibly part of the harbor. Wall remains, 
which were reported to have been seen earlier and might 
have been a quay or pier, could not be found. Geophysical 
surveys, implementing both magnetic and electrical 
methods, in this possible harbor site revealed informa-
tion supporting our hypothesis (Fig. 7). The river was of 
great importance, not only for the commerce of 
Aspendos, but also for the trade of Pisidian cities further 
inland. Known for its wine, wheat, horse breeding and 
salt trade, Aspendos must have exported these products 
to overseas Mediterranean ports through this harbor. 
Further evidence would support this, in that both the 
three-story market building of the Hellenistic period and 
the row of two-story shops, thought to be from the 

Res. 6   Aspendos 
Nehir Limanı’nın 
bulunduğu alan
Fig. 6   Area where 
the river harbor of 
Aspendos is found
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alanda antik dönemde bir liman olma ihtimalini ortaya 
koymaktadır. Bu kaya düzenlemeleri nedeniyle hem bu 
alanın taş ocağı olarak kullanıldığını hem de limana ait 
olabileceğini düşündük. Bu alanda daha önceki yıllarda 
görüldüğü rivayet edilen iskele olabilecek duvar kalıntısı 
tüm aramalarımıza rağmen bulunamamıştı. Antik liman 
olabileceğini düşündüğümüz bu alanda hem manyetik 
ve hem de elektirik yöntemle gerçekleştirilen jeofizik 
yüzey araştırmaları, bu alanın liman olduğu sonucuna 
götüren kanıtlar ortaya çıkarmıştır (Res. 7). Nehir kuşku-
suz sadece Aspendos’un kendi ticareti için değil aynı 
zamanda iç bölgelerdeki Pisidia kentlerinin ticareti için 
de önem ihtiva etmekteydi. Şarap, buğday, at yetiştirici-
liği ve tuz ticaretiyle ünlü Aspendos, bu gelirlerini nehir 
taşımacılığı ile Eurymedon ağzında yer almış olması ön 
görülen bir başka bu sefer deniz limanı sayesinde uzak 
Akdeniz kentlerine ulaştırmış olmalıydı. Keza hem 
Hellenistik Dönem’deki üç katlı market binası ve hem de 
olasılıkla şimdilik Roma Dönemi olduğu düşünülen iki 
katlı dükkân sırasından oluşan agoranın batısındaki 
yapı, bu zengin ticaretin boyutunu göstermesi açısından 
önemlidir.

Çalışmaların bir diğer ayağını Aspendos ile ilgili her türlü 
antik yazılı belge ve kaynak araştırması oluşturduğun-
dan, kent ve çevresi gezilerek tespit edilen yazıtlı blokla-
rın dokümantasyonu yapılmıştır. Bu çalışmalarda şimdi-
ye dek gerek Belkıs’da ve gerekse Camili Köyü civarında 
sayıları yirmininin üzerinde Aspendos’a özgü geleneksel 
bir mezar formuna ait mezar stelleri ve parçaları bulun-
muştur. Üzerinde dörtgen bir çukur ihtiva eden yine 
dörtgen bir kaideye oturtulan bu mezar payeleri üçgen 
alınlıklı olup, üzerlerinde mezar sahiplerinin isimlerini 
basit formları ile: “....’nın oğlu...” ya da “....’un kızı...” 
şeklindeki ifadelerini içeren yazıtlar taşımaktaydılar. Bu 
çalışmalar Almanya’nın Bayreuth Üniversite sinden Prof. 
Dr. R. Behrwald tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Bir diğer çalışma, ileriki yıllarda daha da yoğunlaştıraca-
ğımız Aspendos territoryumu araştırmaları olmuştur. 
Yakın çevresinden başlayıp daha geniş bir ölçekte bölge-
deki tüm antik kalıntılar gezilecek, koordinatları alına-
cak ve gerekli görünen kalıntılarının detaylı belgelemesi 
yapılacaktır. Kent khora sınırı ve yayılım alanının ölçüle-
riyle kentin ekonomi ve siyasi gelişiminde bu alanların 
ne kadar önemli olduğunu anlamaya yönelik bu çalış-
malar için, şimdiye dek birkaç alan gezilmiş ve buradaki 
kalıntı ihtiva eden alanlar tespit edilerek incelenmiştir. 
Şimdiye dek yakın çevrede bulunan Kara göl, Asar Yıkığı, 
Cinlicamii, Gökçepınar, Zincirlitepe, Gebekaya ve 
Tombullar’da ilk incelemeler gerçekleştirilmiştir. Bura
larda çiftlik, küçük yerleşme, zeytinyağı pres taşları gibi 
kalıntılar tespit edilmiş ve dokümantasyonu yapılmıştır. 

Roman period, indicate the volume of this trade. This 
area is located to the west of the agora.

Another branch of surveys covered the documentation 
of inscribed blocks which constitute some of the epi-
graphic materials identified in and around the city. 
During these surveys, fragments and complete examples 
of more than 20 tomb stelae showing a traditional form, 
peculiar to Aspendos, have been discovered both in 
Belkıs and around the nearby village of Camili Köyü. 
These burial pillars have a rectangular pit on their top 
and rise on a rectangular base. The deceased’s names 
were given in a simple formula as “… son of …” or “… 
daughter of …”. These surveys are carried out by Prof. 
Dr. R. Behrwald of Bayreuth University, Germany.

Surveys in the territory of Aspendos, which will intensify 
in the future, form another field of interest. Starting from 
nearby areas, the scope of investigation will be increased 
by visiting all the ruins in the area, measuring their coor-
dinates and documenting accordingly in detail. This 
work aims at identifying the border between the city and 
its khora, as well as ascertaining the actual dimensions of 
these borders and their connection with the economic 
and political development of the city. At present, we 
have visited several sites and areas containing remains 
that were identified and explored. Preliminary explora-
tions were made at Karagöl, Asar Yıkığı, Cinlicamii, 
Gökçepınar, Zincirlitepe, Gebekaya and Tombullar. 
Remains such as small settlements, farmsteads, olive oil 
presses were identified and documented at these sites.

Res. 7   Jeoelektrik yöntemlerle yapılan limanın varlığını 
gösteren kesit
Fig. 7   Section obtained via geo-electrical methods and 
showing the existence of the harbor 
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İlk üç yıllık çalışma sezonu sonucunda birçok yeni ve 
şimdiye dek bilinenden farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. 
Aspendos bir Pamphylia liman kentidir. Ekonomik açı-
dan bu liman ve Eurymedon sadece Aspendos kenti için 
değil iç ve dağlık bölgelerdeki diğer kent ve kırsal yerle-
şimler için de büyük önem ihtiva etmekteydi. Aspen
dos’un zenginliğinin nedeni bu ticaret ağına sahip olma-
sındaydı. Bu ticaret endüstriyel mânâda olabildiği gibi 
tarım ve hayvancılıktaydı. Kent, territoryumunun dağlık 
kesimlerindeki ormanlardan elde ettiği ağaçlar; ünü 
antik kaynaklara geçmiş tahıl zenginliğine sahipti. Yeni 
jeofizik araştırmalar kentin arkeolojik kalıntılarının bili-
nenden çok daha erkene indiğinin ipuçlarını vermiştir.

Three years of surveys have presented us with numerous 
new bits of information, different from what has been 
known to date. Aspendos was a port city of Pamphylia 
and was of great importance, not only to Aspendos, but 
also other inland cities and settlements of the region. The 
wealth of Aspendos came from this trade network. This 
trade covered both industrial production (such as 
pottery production and its trade,) agriculture and 
husbandry. Timber from the mountains as well as 
vigorous agricultural production in grains and other 
produce created much wealth. Finally, new geophysical 
surveys also provided archaeological evidence for an 
earlier origin of Aspendos.
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Beydağları Yüzey Araştırmaları bünyesinde “Mnara” 
etabı üçüncü sezon çalışmaları, 11-19 Haziran 2010 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir*. Yerleşimin dağın 
zirvesinde bulunması, ulaşım şartlarının zorluğu ve 
uzaklığı nedeniyle iş ve zaman kaybını önlemek amacıy-
la Kavak Dağı zirvesinde konaklama yoluna gidilmiştir. 
Araştırma boyunca sekiz kişinin yaşamsal gereklerini 
taşımak herhangi bir antik ya da patika yol bulunmadı-
ğından oldukça güç ve risklidir. Bu nedenle kiralanan 
helikopterle havadan ikmal yoluna gidilmiştir (Res. 1).

Araştırmamızda bu sezon, daha önce başlanan haritala-
ma çalışmalarına devam edilmiş ve bu sezon tamamlan-
mıştır. Topografya ve şehirciliğin niceliğini araştırmaya 
yönelik çalışmalara devam edilmiştir. İçerisinde bulun-
duğu tepelerden bağımsızlaşarak sivrilen ve hiçbir yön-
den geçit vermeyen Kavak Dağı’na sadece kuzeydoğu 
yönden ulaşılabilmektedir. Yerleşimin kurulduğu dönem-
de de sadece bu noktada geçit veren bu kesime sur 
yapılmıştır ve aşırı tahrip olduğundan yaklaşık 100 m.’si 
ölçülebilmiştir.

* Mnara etabı 2008-2010 yılları arasında devam etmiş ve üç 
sezonda tamamlanmıştır. 14 yıldır devam eden araştırma 
kapsamında en zorlayıcı topografyada bulunan ancak buna 
karşın şehirciliğin başarılı uygulandığı, Roma Dönemi öncesi 
özellikleri barındıran ve bir kazı çalışmasını hak edecek 
denli önemli olan bir yerleşimi arkeoloji dünyasına tanıtan 
ekibimizin yaşadığı sıkıntı ve yorgunluklar unutuldu bile. 
Araştırmalarımızın başarıyla ve sorunsuz gerçekleşmesinde 
izin, katkı ve parasal destekleri için Genel Müdürlüğümüz ile 
DÖSİM Merkez Müdürlüğü ve çalışanlarına, bir asker gibi 
çalışan Bakanlık Temsilcimiz G. Yanbeyi’ne, ilk yıllarından 
bu yana araştırmalarımızdan desteklerini esirgemeyen, sıkın-
tılarımızda ve yaşadığımız zorluklarda yanımızda olan Suna 
– İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü 
(AKMED) ile Müdürü K. Dörtlük ve çalışma arkadaşlarına, 
öğrencilerimiz, İ. Yalçın, H. M. Erdoğan, E. Yeşilyurt, H. İnaç, 
F. Karakuza’ya, her türlü ihtiyaç ve eksiğimizde yanımızda 
olan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve tüm çalışanlarına, 
harita çalışmalarımızda yardımcı olan Evran Haritacılık ve Y. 
Evran’a teşekkür ediyoruz.

The third season of work at Mnara was conducted 
within the frame of Surveys in the Beydağları Project 
between 11th and 19th June 2010*. Mnara is located on 
a high slope of Kavak Dağı in the Beydağları. The site is 
considerably isolated, with extremely difficult access, so 
to save time and man-hours, a decision was made to set 
up a permanent camp-site on location. Due to the 
absence of ancient roads or paths it was thought too 
risky and problematic to logistically transport provisions 
for eight people over the planned eight days of the sur-
vey. In light of this problem, a rented helicopter provided 
aerial logistical support (Fig. 1).

During this season, the mapping work, initiated in the 
previous season, continued and was completed. Work, 
regarding topography and urbanism, continued. The 
only way Kavak Dağı, which rises as to a sharp point, can 
be accessed is via the northeast. In ancient times, when 
the settlement was established, only this section, which 
provided accessibility, was fortified with a wall. Only ca. 
100 m. of this wall remains and could be measured due 
to damage. 

* The Mnara stage was completed in three seasons from 2008 
to 2010. In the course of 14 years since the Surveys in 
Beydağları started the most difficult terrain has been at 
Mnara; however, urbanism was successfully implemented at 
this settlement which deserves systematic excavations and 
which has a phase earlier than Roman period; exhaustion of 
our team who has presented this settlement to the academia 
has already gone away. We would like to express our grati-
tude to the Ministry of Culture and Tourism, General Directo-
rate of Cultural Heritage and Museums and DÖSİMM for the 
permission and support, the state representative G. Yanbeyi 
for his hard work, Suna & İnan Kıraç Research Institute on 
Mediterranean Civilizations in the person of its director Mr. 
K. Dörtlük and his colleagues for their continuous support 
since the very beginning, our hardworking students İ. Yalçın, 
H. M. Erdoğan, E. Yeşilyurt, H. İnaç, and F. Karakuza, 
Akdeniz University Rectorate for their continuous support, 
and Evran Haritacılık and Y. Evran for their support in map-
ping work.

Beydağları Yüzey Araştırmaları 2010: Mnara

Surveys in the Beydağları in 2010: Mnara
İsa KIZGUT – Emrah AKALIN
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Yaşama olanak tanıyan dağın zirvesi üç farklı yöne uza-
nan yamaca ayrılmıştır. U formlu bu bölünmede en 
yoğun yapılaşma GB-KD doğrultulu yamaçtadır. Bazı 
bölümlerde 45˚ eğimli olan bu yamaçlarda teraslamalar-
la alan yaratılmıştır (Res. 2). Dağın genel yapısı masif 
kaya olduğundan bu teraslama yöntemi ile anakayadan 
hem taş ocağı olarak yararlanılmış, hem de yapıların 
arka duvarlarını bu kayalara yaslandırarak sağlamlaştırıl-
ması yoluna gidilmiştir (Res. 3). Bu denli eğimli bir ara-
zide yapılaşma teraslarının yanında sokak terasları da 
oluşturulmuş ve şehircilik anlamında oldukça güç olma-
sına rağmen başarılı bir uygulama gerçekleştirilmiştir. 

GB-KD olarak belirlediğimiz bu yamaç; yerleşimdeki 
tüm resmi yapıları üzerinde barındırmaktadır. Güney ve 
batı bakışımlı yamacın tüm yapıları aynı yöne cephelen-
dirilmiştir. Teraslara yerleştirilen yapılar içerisinde alt 
kotlardan birinde, yaklaşık tiyatro hizasına denk gelen 
yerde, önemli bir yapı tespit edilmiştir. Planı, oldukça 
geniş ve yivli sütun tamburları, bir geisona ait diş sıralı 
mimari parçaları, aslan, keçi ve geyik gibi çeşitli hayvan-
lara ait heykel ve kabartma parçaları yapının tapınak 
olabileceğini gösteren önemli bulgulardır (Res. 4-5). 

Üç yamacın ortasında oluşan vadide günümüzde su 
bulunmamaktadır. Fakat antik dönem içerisinde su aktığı 
hem dere yatağından hem de bu derenin aşılabilmesi için 
oluşturulan bazı geçitlerden anlaşılmaktadır.  

Bu yamacın batıya dönerek uzanan diğer kanadında 
yapılar seyrekleşir fakat mezar sayısı artar. Mezar dışın-
daki yapılar diğer yamaçtakilere nazaran yalın planlı ve 
duvar işçiliği olarak daha basit ve yüzeyseldir. Tüm yapı-
lar genel karakteristiğe uyarak oluşturulan teraslara otur-
tulmuş ve arka duvarları anakayaya yaslandırılmıştır. 
Tahribatın yoğunluğu ve üst kottan gelen dolgu nedeniyle 

Mnara sits just below the mountain’s sharp peak, on a 
slope extending in three directions around it. This layout 
forms a U-shape and with the densest construction in the 
slope’s southwest-northeast direction. In some areas, flat 
land was created by terracing the 45-degree slope 
(Fig. 2). As the mountain is of massive rocks, this method 
of terracing would allow quarrying of the mountain itself. 
It also allowed additional reinforcement (Fig. 3). In addi-
tion to these terraces for building, other terraces were 
also built for streets, allowing urbanism to be very suc-
cessfully implemented on such difficult sloping terrain.

The slope in the southwest-northeast direction contains 
all public buildings. On this slope facing south and west, 
all buildings face the same direction. On one of the 
lower terraces, almost at the same level as the theater, an 
important building was identified. Its layout, with quite 
wide fluted column drums and, architectural pieces with 
dentils belonging to a geison, plus fragments belonging a 
statue and a relief with figures of a lion, goat and deer, 
all combine to suggest this building could be a temple 
(Figs. 4-5).

The valley below, surrounded with the three slopes, does 
not have a water source today. However, both the 
stream bed and passages built for crossing over show a 
stream flowed here in Antiquity. 

The other wing of this slope, turning west, has a lower 
density in construction whereas the number of graves 
increases. Buildings, other than tombs, have simple plans 
and simpler masonry and are superficial, compared to 
those on the other slope. As a general rule, all buildings 
rest their backs against the hillside and were built on ter-
races. Due to the high level of damage and filling fallen 
from upper levels, very little of their walls have survived, 

Res. 1   Helikopter ile ikmal
Fig. 1   Provisions supplied with helicopter 

Res. 2   Eğimli arazi
Fig. 2   Sloping terrain
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yapıların duvarları çok az korunabilmiş ve bu dolgunun 
altında kalmıştır. Birçoğunun girişleri kazı yapmadan 
tespit edilebilecek durumda değildir. 

Mezarlar sayıca diğer yamaçtan daha fazladır. Mezar 
türü olarak burada örme (anıtsal) mezarlar da bulunmak-
tadır. Toplamda 8 (sekiz) adet olan örme mezarlar temel-
lerine dek tahrip edilmişlerdir. Yapılan araştırmalarla 
plan olarak bütünlenmiş olan mezarların üstünün ve 
önünün açık olduğu anlaşılmış ve içerisinde lahit bulun-
duğu tespit edilmiştir. Lahitler parçalanarak aşağı kotlara 
atılmıştır. Birçoğunun parçaları ve kapakları dolgu nede-
niyle tespit edilememiştir. Bağımsız lahitler, diğer yamaç-
ta olduğu gibi bir temenos ile avlu içerisine alınmıştır. Bu 
mezar türlerinin dışında sadece bu yamaçta bulunan bir 
osthothek, mezar çeşitliliğini görülebilen tek örnekle de 
olsa zenginleştirir. Fakat orijinal yerinde tespit edileme-
miştir. Osthothek daha üst kotlardaki örme mezarlardan 
aşağı yuvarlanmış olmalıdır. 

U formu tamamlayan ve en çok yapıyı bulunduran 
yamacın karşısında yer alan üçüncü yamacın arka 
yüzünde iki lahit ve GD yönün en ucunda ise bir tapınak 
mezar bulunmaktadır. Bunlar dışında hiç yapı kalıntısı 
olmaması bu yamacın tarıma ayrıldığını düşündürtmek-
tedir. Ancak yerleşimdeki nüfusun beslenme ihtiyacını 
karşılayacak üretim için yeterli değildir ve bu nedenle 
yerleşim dışında da tarım alanı beklenmelidir. 

Yapı çalışmalarının dışında tespit edilen mezarlar daha 
önce başlanan sistematik çalışmaya eklenmiştir. 
Belirlenmiş olan kaya mezarı, lahit, kaya lahti (khamoso-
rion), hibrid mezar gibi türlere örme (oda) mezar ve tek 
örnek olarak osthothek eklenmiştir. Bu şekilde Mnara 
yerleşiminin mezar tipolojisi tanımlanmış ve belirlen-
miştir. Tür olarak zenginlik gösteren mezarlar sayısal 
olarak kent için yeterli değildir. Bu sonuç, ya yüzey 

with most buried beneath the filling. Their entrances can 
be found only through excavations.

Tombs are higher in number when compared with the 
other slopes. The type of tombs found here includes built 
(masonry) tombs. All these built tombs, eight in total, 
were damaged down to their foundations. Explorations 
showed these tombs had been opened on top and front 
and had contained a sarcophagus inside. The sarcophagi 
were broken and pushed down to lower levels. Fragments 
and lids of many could not be identified due to heavy 
filling covering the remains. Individual sarcophagi were 
enclosed within a temenos wall, as on the other slope. A 
single ostothek, seen only on this slope, enriches the 
tomb variety. However, it was not in situ and likely fell 
from masonry tombs on the upper levels.

The third slope that completes the U-shape, faces the 
first slope with the most construction and contains two 
sarcophagi on its back side and a temple-tomb at the 
southeast end. Due to absence of any other construction 
here, this slope might have been used for cultivation. 
However, this one slope could not have supplied the 
entire population living in the settlement, so cultivated 
land would be expected outside the settlement as well.

In addition to work on the architecture, new tombs were 
identified and integrated into the systematic survey. 
Already identified types of burials included the rock 
tombs, sarcophagus, chamosorion and hybrid type 
tombs which were extended with built (chamber) 
tombs, and the single example of an ostothek. Thus, 
burial typology has been identified and defined. The rich-
ness in the variety of tombs is not reflected in their num-
ber. This may be due to the fact that inhumation type 
burials could not be identified in the course of the sur-
vey, or other tombs could not be discerned as they lie 
concealed under filling.

Individual descriptions of the buildings were completed 
and their functions and attempts at identification were 
made. It was very difficult to define the buildings and 
draw their plans due to the thick filling concealing them 
and the level of destruction they have suffered. The 
destruction came not only from trees and earthquakes 
but also from the hands of men. As the site is difficult to 
access and off the beaten path, it has attracted treasure 
hunters who have dug numerous pits.

Five pieces of local limestone with reliefs (max. size is 
25 cm.) had been uncovered in the illicit digs of the 
structure, previously identified as a temple. They were 
recorded and turned over to the Antalya Museum as 
scientific evidence for Mnara.

Res. 3   Anakayaya dayandırılmış yapılar
Fig. 3   Buildings resting against the bedrock
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araştırmasıyla tespit edilemeyen doğrudan toprağa 
gömme şekli ile, ya da eğimli arazi nedeniyle oluşan 
yoğun dolgu nedeniyle gözlemlenememesi ile açık-
lanabilir. 

Yapıların tek tek tanımlamaları bitirilmiş ve işlevlerinin 
saptanmasına çalışılmıştır. Yapıların tanımlanmasında ve 
rölövelerinin çıkarılmasında aşırı dolgu ve tahribat nede-
niyle zorluklar yaşanmıştır. Tahribatın deprem ve ağaç 
nedeniyle olanı yanında daha büyük ölçüde olanı insan 
eliyle yapılanıdır. Ulaşılması zor ve gözden ırak bir yer 
olması nedeniyle yapıların hemen hemen tamamında 
kaçak kazılar yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Tapınak olarak nitelendirdiğimiz bir yapıda kaçak kazı-
cıların çalışmaları sonucunda günyüzüne çıkan 5 (beş) 
adet yerel kireç taşından yapılmış en büyüğü 25 cm. 
olan kabartmalı parça Mnara yerleşiminin önemli bilim-
sel verileri olarak kayıt altına alınmış ve müzeye teslim 
edilmiştir.

Mnara yerleşiminde yapıların tamamının incelenmesi bu 
sezon tamamlanmıştır. Geçen sezon yapılan yoğun 
çalışmalar sonucu özellikle konutların planlarında genel 
bir karakteristiğin varlığından söz etmiştik. Yeni çalışma-
larda bu tespitlerimize ters düşen yeni bulguya rastlan-
mamıştır. 

Yapıların tamamı konut değildir, ticari agora, meclis 
binası gibi belirlenenler dışında yapıları konuttan ayıran 
özellikte olanlar da tespit edilmiştir. Bunlar, cephesinde 
çift girişi bulunanlar ile mimari dokusuyla konut olama-
yacak denli özenli işçiliğe sahip olanlardır. 

Mnara yerleşiminde tespit ettiğimiz Likya Bölgesi antik 
dönem ticareti için önemli ve fazla bilinmeyen bir ölçü 
kontrol taşı 2009 sezonu sonunda önerimizle Bölge 
Koruma Kurulu’nun onayı ile Antalya Müzesine getiril-
mesi planlanmıştı. Kente rahat bir ulaşım yolunun bulun-
maması, inişin çok dik ve tehlikeli eğimlerden oluşması 
nedeniyle herhangi bir riski göze almak istemeyen ekibi-
miz özel şirket ve resmi kurumlara başvurarak, yerden 
malzeme alabilecek ekipmana sahip helikopter aramış 
fakat temin edememiştir. Bunun üzerine Antalya Müze 
Müdürlüğü birlikteliğinde yaptırılan özel aparatlarla, 
yaklaşık 150 kg. ağırlığındaki söz konusu eseri indirme 
girişiminde bulunulmuş fakat başarılı olunamamıştır. 
Risk taşıdığı için helikopter dışında başka bir şekilde 
taşınamayacağı anlaşılan bu eser ters çevrilerek yerinde 
bırakılmıştır.

Exploration of all known buildings in Mnara was com-
pleted in this season. As a result of our extensive work in 
the previous campaign we had noted a common charac-
teristic, particularly for houses. Our new survey yielded 
nothing contrary.

Not all buildings are houses; in addition to the commer-
cial agora and the council chamber, buildings different 
from houses were also identified. These included build-
ings with double entrances on their façades and those 
with a workshop, making it almost a certainty were not 
houses.

At the end of 2009 season, a gauge stone for measure-
ments was identified in Mnara, giving evidence of the 
little known but important ancient trade in Lycia. On our 
recommendation the Antalya Regional Board approved 
that the stone be removed to the Antalya Museum. As 
our team could not undertake any risks through extreme-
ly difficult terrain in land transportation of the block, we 
searched in the Antalya region for any private or public 
helicopter with lifting equipment. None could be found. 
Special apparatuses, custom-built by our team and the 
Antalya Museum Directorate, were not successful in 
accomplishing the removal of this 150-kilo piece. 
Therefore, it was turned upside down and left in its 
place.

Res. 4
Bir hayvan heykeli 
parçası
Fig. 4
Fragment of an 
animal statue

Res. 5
Bir heykel parçası
Fig. 5
Fragment of a statue
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Calycadnus (Göksu) deltasının güneybatısında yer alan 
kıyı ve ada yerleşimleri, geç Antik dönemde Isauria 
Eyaleti’nin başkenti Seleucia ad Calycadnum’u (Silifke) 
ve kırsalını Akdeniz ticaret ve ulaşım yollarına bağla-
maktadır. Batıda Aphrodisias yerleşiminin yer aldığı 
Ovacık yarımadası ile doğuda Holmoi (Taşucu) Limanı 
arasında irili ufaklı birçok yerleşim kaydedilmiş olmakla 
birlikte, bu bölgede sistematik bilimsel bir çalışma 
henüz yürütülmemiştir (Res. 1). Bölgenin yerleşim tarihi-
nin araştırılmasına yönelik olarak, Mersin İli, Silifke 
İlçesi’ne bağlı Boğsak Köyü ve Adası’nda başkanlığımız-
da arkeolojik yüzey araştırması başlatılmıştır*. 

En yakın kara parçasından 300 m. açıkta yer alan Boğsak 
Adası, bu bölgenin en az bilinen ve en iyi korunmuş 
yerleşimlerinin başında gelmektedir (Res. 2). Sekiz km. 
güneybatısındaki 280 hektar büyüklüğündeki Dana 
Adası’nda (Pityussa) büyük bir yerleşim bulunmazken, 
yaklaşık yedi hektarlık bir alanı kaplayan bu küçük kaya-
lıkta geç Antik Dönem’e tarihlenebilecek yoğun bir yer-
leşimin izleri görülmektedir (Res. 3). Yazılı kaynaklar 
Boğsak Koyu ve Adası’ndaki yerleşimler hakkında detay-
lı bilgi vermemektedir. İ.S. 3. yy.’ın ikinci yarısına tarih-
lenen Stadiasmus Maris Magni’de ada, λιμὴν Νησούλιον 
(küçük ada limanı) olarak anılmaktadır (Stadiasmus, 
483). Öte yandan, adadan Silifke Müzesi’ne getirilmiş, 
İ.S. 5.-6. yy.’lara tarihlenen yazıtta “bir kente yaraşır 
yapılarla donatıldığı” söylenen Άστερήα, Boğsak 
Adası’ndaki yerleşimin adı olmalıdır (G. Dagron – D. 
Feissel, Inscriptions de Cilicie [1987] 23). Buna dayana-
rak, yerleşimin kent statüsü edinmemiş varsıl bir köy 
olduğu söylenebilir. İ.S. 14. yy.’ın başından itibaren 

* Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, 
Dumbarton Oaks ve DÖSİMM araştırmaya mali destek sağ-
lamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri olarak görev 
yapan arkeologlar Ö. Topbaş ve U. Demir’e, ekip üyeleri 
arkeolog H. Çınar, L. Taş, A. Yılmaz; geomatik mühendisi Dr. 
C. Güney, B. Baran, E. Eren ile epigraf Prof. Dr. E. 
Varinlioğlu’na, Silifke Müzesi müdürü İ. Öztürk’e özverili 
çalışmaları ve destekleri için teşekkür ederim.

Coastal and island settlements, located southwest of the 
Calycadnus Delta, were connected during late antiquity 
with Seleucia ad Calycadnum (modern-day Silifke) and 
its inland territories by Mediterranean trade and trans-
portation routes. Numerous settlements of various sizes 
have been recorded between the Ovacık Peninsula, with 
the city of Aphrodisias in the west and Holmoi (Taşucu) 
harbor in the east. In this territory, no systematic surveys 
have been conducted (Fig. 1). In 2010, an archaeologi-
cal survey was initiated on the Boğsak Island and village 
located in the territory of the Silifke in Mersin Province*. 

Boğsak Island, located 300 m. off-shore from the closest 
mainland, has one of the best preserved settlements 
(Fig. 2). On this small island, occupying an area of ca. 7 
ha., are remains of a dense settlement datable to late 
antiquity (Fig. 3). In contrast, the 280 ha. larger Dana 
Island (ancient Pityussa), located 8 km. southwest of 
Boğsak, does not seem to have accommodated a large 
settlement. 

Written sources do not reveal much about the settle-
ments at Boğsak Bay and Island. Stadiasmus Maris Magni 
of the second half of the 3rd century A.D. Mentions the 
λιμὴν Νησούλιον, i.e. harbor, of the small island 
(Stadiasmus, 483). On the other hand, the only inscrip-
tion from the island (now housed at the Silifke Museum) 
dating from the 5th-6th centuries A.D., records the settle-
ment as Άστερήα, which was furbished with buildings 
worthy of a city (G. Dagron – D. Feissel, Inscriptions de 
Cilicie [1987] 23). Thus, it can be presumed that this was 
a wealthy village which did not get the status of a city. In 

* Financial support to the project has come from Suna & İnan 
Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED), Dumbarton Oaks and DÖSİMM of the Ministry of 
Culture and Tourism. I would like to thank the state repre-
sentatives Ö. Topbaş and U. Demir, archaeologists H. Çınar, 
A. Yılmaz, L. Taş, geomatic engineers Dr. C. Güney, B. Baran, 
E. Eren and epigraphist Prof. Dr. E. Varinlioğlu as well as İ. 
Öztürk, director of the Silifke Museum.

Boğsak Adası Yüzey Araştırması 2010

Survey on the Boğsak Island in 2010
Günder VARİNLİOĞLU
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portulanlarda ve deniz haritalarında Boğsak Koyu’ndan 
sıklıkla Portus Pini olarak söz edilmektedir. 1490 tarihli 
Portulan Rizo’da adada yerleşim bulunmadığı ve tekne-
lerin konaklamasına uygun olmadığı yazılmaktadır (F. 
Hild – H. Hellenkemper, Kilikien und Isaurien. TIB 
[1990] 384, 367). Ancak ada yerleşiminin ne zaman 
terkedilmiş olduğunu söylemek henüz mümkün değildir. 

Boğsak Koyu’nun 8 km. kuzeydoğusundaki Holmoi 
(Taşucu), Seleucia ad Calycadnum’un ve Hıristiyan hac 
merkezi Azize Thekla’nın (Ayatekla) Akdeniz’e açıldığı 
ana limandır. Boğsak’ın 2 km. güneybatısındaki Palaiai 
(Tahtalimanı) ise Yeşilovacık’taki verimli topraklar ve 
ekonomik canlılıktan beslenen, İ.S. 4. yy.’da Roma ordu-
sunun İsauria birliklerinin erzak aldığı, İ.S. 10. yy.’da ise 
Kibyrrhaiotai theme’sinin kullanmaya devam ettiği küçük 
bir koydur. Kuzey rüzgarlarına kapalı olan geniş Boğsak 
Koyu ise bu hat üzerindeki deniz ulaşımında gemilere ve 
kayıklara demirleme ve konaklama olanakları sunmakta-
dır. Güneybatı-kuzeydoğu yönünde kıyı boyunca hare-
ket eden gemiler için koya ulaşım, adanın güneybatı 
kıyısı ve anakara arasındaki 300 m. genişliğindeki 
boğazdan yönlendirilmiş olmalıdır. Adadaki yerleşim bu 
geçişi kontrol etmek, ayrıca güneyden ve doğudan koya 
yaklaşan gemileri tespit ederek karaya bildirmek amaçlı 
bir tür ön karakol görevi yapabilecek konumdadır. 
Adanın, Boğsak Koyu’nun güney girişini kontrol eden 

14th-16th century portulans and maritime maps, Boğsak 
Bay was regularly noted as Portus Pini, with its formerly 
inhabited island, which offered neither anchorage nor 
any other amenities (F. Hild – H. Hellenkemper, Kilikien 
und Isaurien. TIB [1990] 384, 367). However, it is not 
known when the island settlement was abandoned.

Holmoi (Taşucu), 8 km. northeast of Boğsak, was the 
main port of Seleucia ad Calycadnum and its Christian 
pilgrimage site, St. Thecla (Ayatekla). The bay at Palaiai 
(Tahtalimanı), 2 km. southwest of Boğsak must have 
been closely connected to the fertile lands at Yeşilovacık. 
Isaurian troops of the Roman army procured provisions 
in the 4th century A.D. at Palaiai, which was still used in 
the 10th century by the Kibyrrhaiotai theme. The wide 
bay at Boğsak, well-protected from the north winds, 
must have offered anchorage, provisioning, and other 
amenities to ships and boats along this maritime route. 
The approach to the bay in the southwest-northeast 
direction must have been directed to the 300-meter-wide 
channel between the mainland and southwest shore of 
the island. The settlement on the island might have 
served as a post to control this channel, as well as to 
notify the mainland about maritime traffic. This small 
island without arable surfaces, water, wood, or any other 
natural resource, was dependent on coastal settlements 
for provisioning. Thus, its existence and functions were 
tightly connected to the settlement at Boğsak Bay and 
the maritime trade.

The remains on the island have not been so far system-
atically studied. The scholars who visited the island either 
left only general comments on the remains or focused on 
single structures (S. Guyer, Grundlagen mittelalterlicher 
abendländischer Baukunst [1950]; E. Bean – T. B. 
Mitford, Journeys in Rough Cilicia in 1964 - 1968 [1970] 
196; S. Eyice, “Einige byzantinische Kleinstädte im 
Rauhen Kilikien”, 150 Jahre Deutsches Archäologisches 
Institut 1829–1979 [1981] 204-209; H. Hellenkemper – 
F. Hild, Neue Forschungen in Kilikien. TIB 4 [1986] 
37-38; F. Hild – H. Hellenkemper, Kilikien und Isaurien. 
TIB 5 [1990] 367, 384; S. Hill, The Early Byzantine 
Churches of Cilicia and Isauria [1996] 105-106; A. Aydın, 

Res. 1   Boğsak Adası ve çevresi 
Fig. 1   Boğsak Island and environs 

Res. 2 
Boğsak Adası’nın kuzey 
ve kuzeybatı kesimleri
Fig. 2 
North and northwest 
parts of Boğsak Island 
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konumu, su kaynaklarının yokluğu ve tarıma elverişsizli-
ği nedeniyle, varlığının karadaki yerleşimden ve deniz 
ticaretinden bağımsız düşünülemeyeceği açıktır. 

Boğsak Adası kalıntıları şimdiye dek sistematik bir biçim-
de araştırılmamıştır. Bölgeyi ziyaret eden bilim insanları-
nın çalışmaları adadaki kalıntılar üzerine çok temel 
gözlemler ya da tek bir yapının incelenmesinden öteye 
gitmemiştir (S. Guyer, Grundlagen Mittelalterlicher 
Abendländischer Baukunst [1950]; E. Bean - T. B. 
Mitford, Journeys in Rough Cilicia in 1964-1968 [1970] 
196; S. Eyice, “Einige byzantinische Kleinstädte im 
Rauhen Kilikien”, 150 Jahre Deutsches Archäologisches 
Institut 1829-1979 [1981] 204-209; H. Hellenkemper – 
F. Hild, Neue Forschungen in Kilikien. TIB 4 [1986] 
37-38; F. Hild – H. Hellenkemper, Kilikien und Isaurien. 
TIB 5 [1990] 367, 384; S. Hill, The Early Byzantine 
Churches of Cilicia and Isauria [1996] 105-106; A. 
Aydın, “Boğsak Adası’ndaki Merkezi Planlı Yapı”, Adalya 
VII, 2004, 263-278).

2010 yazında ilk sezonu gerçekleştirilen yüzey araştır-
masında adanının tümü ele alınarak, yerleşim dokusu, 
mimarisi, kalıntıların işlevleri, adanın ekonomik, sosyal 
ve dinsel yapısı, kara yerleşimleriyle onların deniz yolla-
rı ve ticaretiyle olan ilişkilerini anlamaya yönelik sorun-
lar tanımlanmış ve bunların yanıtlanabilmesi için kap-
samlı bir belgeleme çalışmasının temelleri atılmıştır. 
Projenin ilk aşamasında yerleşim planının hazırlanması, 
küçük buluntuların (cam, cüruf, sikke, mimari eleman-
lar, maden buluntular, vb.) belgelenmesi, seramik tipleri-
nin ve dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Adanın zorlu topoğrafyası ve yoğun bitki örtüsü çalışma-
yı oldukça zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, 2010 yılı 
yüzey araştırması patikalarla ulaşılabilen ve bitki örtüsü-
nün seyrek olduğu kuzeydoğu ve batı kıyısındaki kayalık 

“Boğsak Adası’ndaki Merkezi Planlı Yapı”, Adalya VII, 
2004, 263-278). 

In the first campaign of our survey in 2010, the island 
was investigated to lay foundations for the comprehen-
sive documentation of surface remains. In this process, 
there were questions regarding the character, functions, 
and architecture of the settlement; its economic, social, 
and religious fabric; and its relationship with mainland 
settlements, sea routes and trade. The first stage of the 
project was to determine the settlement plan, to docu-
ment small finds such as glass, coins, architectural ele-
ments, metal finds, and to identify pottery types and 
their distribution. 

Because of the rough terrain and thick vegetation, the 
2010 campaign was limited to the rocky areas along the 
more accessible northwest and west coasts, as well as 
the summit of the island, where vegetation is not very 
dense. The settlement was partially mapped, mainly 
using high accuracy GPS units and occasionally a Total 
Station. In addition, an aerial photographic documenta-
tion of the island was carried out, using a remotely con-
trolled digital camera attached to a helium-inflated bal-
loon. Finally, small finds were documented in situ, and 
only a small number was collected and deposited at the 
Silifke Museum.

The settlement covered the entire surface of the island. 
The densest section is the northeast slope, occupied by 
both independent and row houses. These two-story, 
pitch-roofed buildings had rectangular and occasionally 
arched windows overlooking the Ağa Limanı and the 
harbor at Holmoi (Fig. 4). In their basements are large, 
vaulted, and rectangular cisterns, ubiquitous across the 
island. All the structures are built of rubble masonry 
bound with mortar, with occasional use of roof tile 

Res. 3   Boğsak Adası, kuzeyden güneye doğru
Fig. 3   Boğsak Island, looking from north towards south

Res. 4   Kuzeydoğu yamacındaki konutlar
Fig. 4   Houses on the northeast slope
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bölgeler ve adanın zirvesiyle sınırlandırılmıştır. Yerleşim 
planının çıkarılmasında GPS alıcısı kullanılmıştır. Kimi 
ölçümlerde Total Station da kullanılmıştır. Ayrıca uzak-
tan kumanda edilen balon-dijital kamera düzeneği kul-
lanılarak adanın tümünü kapsayacak biçimde hava 
fotoğrafları çekilmiştir. Bu çalışmalara koşut olarak, 
adanın ulaşılabilen bölgelerinde yüzeydeki küçük 
buluntular çoğunlukla yerinde tespit edilmiş, belgelen-
miş ve az sayıda buluntu toplanarak Silifke Müzesi’ne 
teslim edilmiştir. 

Yerleşim ada yüzeyinin tümüne yayılmıştır. Yapılaşmanın 
en yoğun görüldüğü bölge kuzeydoğu yamacı terasları-
dır. Burada rastlanan iki katlı, kırma çatılı, çoğunlukla 
dikdörtgen, nadiren de kemerli pencereleri bulanan kimi 
bağımsız, kimi de birbirine bitişik yapılar adalıların evle-
ri olmalıdır (Res. 4). Bu yapılarda herhangi bir mimari 
süsleme öğesine rastlanmamıştır. Adadaki diğer yapılar-
da olduğu gibi bodrum katlarında dikdörtgen planlı, 
tonozla örtülü geniş sarnıçlar bulunmaktadır. Duvar 
örgüsü harçla bağlanmış küçük kaba dikdörtgen taşlar-
dan oluşmaktadır. Az sayıda yapıda duvar örgüsünün 
içinde çatı kiremitlerinin kullanıldığı görülmektedir.

Adanın zirvesinden kıyıya doğru uzanan kuzey, kuzey-
doğu, batı ve güney yamaçlarının üst kesimlerinde Roma 
ve erken Bizans dönemlerine tarihlenebilecek geniş bir 
nekropol vardır. Mezar tiplerinin yüzyıllar boyunca 
süreklilik göstermesi, tarihlemeye ışık tutacak yazıt ve 
bezemelere rastlanmaması nedeniyle, özellikle kayaya 
oyulmuş basit mezarları kesin olarak tarihlemek müm-
kün değildir. Kimi mezarların üzerine daha geç evreler-
de yapılar inşa edilmişse de, yapılaşma çoğunlukla nek-
ropol alanının dışında veya kıyısında gerçekleşmiştir. 

fragments embedded in the masonry. No architectural 
decoration was noted in these buildings.

On the upper parts of the north, northeast, west and 
south slopes, descending from the summit, extended a 
large necropolis from Roman and Early Byzantine peri-
ods. Burial types are usually well-preserved throughout 
the centuries but with no inscriptions or decorations 
found, it was impossible to date; it is not yet possible to 
suggest precise dates for the development of the necrop-
olis. Although a number of tombs were overbuilt in later 
phases, the settlement grew outside or along the fringes 
of the necropolis.

In our surveys we identified four basilical churches and 
one domed cruciform structure (martyrion, church, or 
chapel) inside or near the necropolis (Fig. 5). Churches 
I, II, III and the domed cruciform structure were mapped 
in general outlines to be incorporated into the settlement 
plan and the surviving architectural sculpture was docu-
mented, as much as vegetation and tree cover permitted. 
For the same reason Church IV, which is almost com-
pletely concealed could only be identified, yet not stud-
ied. Architectural sculpture, preserved in the basilicas. 
Can be dated to the last quarter of the 5th century, while 
the domed cruciform church may be dated to the end of 
the 5th and the beginning of the 6th century (A. Aydın, 
op.cit.) (Fig. 6). All the columns and capitals of the 
churches were made of local limestone. Very few archi-
tectural sculpture pieces of Proconnessian marble were 
noted. Pieces of opus sectile pavement of various import-
ed marble types are found in a looters’ pit in the floor of 
the domed cruciform church (Fig. 7). The investigations 
on the provenance of the marble continue. Finally, 

Res. 5 
Nekropol alanı ve 
kiliseler 
Fig. 5 
Necropolis and 
churches 

Res. 6 
Merkezi haç planlı 

yapı (şapel) 
Fig. 6

Domed cruciform 
structure (chapel)
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Araştırma sonucunda nekropol alanının içinde veya 
yakınında yer alan dört adet bazilikal planlı kilise ve bir 
adet merkezi haç planlı yapı (martyrion, kilise, şapel ?) 
tespit edilmiştir (Res. 5). Kilise I, II, III ve merkezi haç 
planlı yapı yerleşim planına dahil edilebilecek düzeyde 
ölçülmüş, mimari plastik kalıntıları belgelenmiştir. Ancak 
hemen çevrelerindeki, kiliselerle yakından bağlantılı 
yapılar yoğun bitki örtüsünü temizlemenin güçlüğü 
nedeniyle incelenememiştir. Aynı nedenle Kilise IV’ün 
ancak yerini tespit etmek mümkün olmuştur. Bazilika-
lardaki mimari plastik 5. yy.’ın son çeyreğine işaret 
etmektedir. Öte yandan merkezi haç planlı yapı 5. yy.’ın 
sonu ile 6. yy.’ın başına tarihlenebilir (Aydın, age. 2004, 
270-71) (Res. 6). Bazilikalarda kullanılan sütunlar ve 
sütun başlıklarının tümü yerel kireçtaşından üretilmiştir. 
Az sayıda Prokonnesos kaynaklı mimari plastik ögeye de 
rastlanmıştır. Merkezi haç planlı yapının tabanında defi-
necilerin tahribatı sonucunda ortaya çıkmış ithal çeşitli 
mermer tiplerinden yapılmış opus sectile döşeme parça-
sı özellikle dikkati çekmektedir (Res. 7). Döşemeyi oluş-
turan mermerlerin kökeni üzerine çalışmalar devam 
etmektedir. Kilise II’de toprak tabakasının hemen altında 
mozaik tabanın yer yer korunduğu görülmektedir. 

Adaya yalnızca Boğsak Koyu’na bakan batı yakası ve 
Ağa Limanı’nı gören kuzey ve kuzeydoğu kıyılarından 
ulaşılabilmektedir. Yine de adanın kıyı hattı kesintisiz 
yapılaşmıştır. Adanın denizle doğrudan bağlantısı bulun-
mayan güneydoğu ve güneyindeki dik kayalıkların üst 
kesimlerine de birçok yapı inşa edilmiştir. Ada çevresin-
de korunaklı hiçbir koy ya da teknelerin sığınmasına 
uygun doğal bir oluşum yoktur. Fakat kuzey, kuzeydoğu 
ve batı kıyılarında kayalıkların düzlenerek iskele ve dal-
gakıranların inşa edilmiş olduğu görülmektedir. Adanın 
birkaç yerinde denize uzanan merdiven kalıntıları deniz-
le ada arasındaki bağlantılar hakkında fikir vermektedir 
(Res. 8). Merdivenlerin ulaştığı yapıların iskelelerle bağ-
lantılı, ticaret ve koyun girişinin kontrolü ile ilgili olduğu 
düşünülebilir, ancak işlevlerinin ne olduğunu söylemek 
için henüz yeterince veri yoktur. İskele ve merdivenlerin 
hangi sıklıkla inşa edilmiş olduğu, kıyı hattı boyunca 
inşa edilmiş yapıların işlevleri ve özellikleri önümüzdeki 
yıllarda araştırılacaktır.

Adada yerleşimin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini 
saptamak bu aşamada mümkün değildir. Adanın ilk 
evrede nekropol olarak kullanıldığı, yerleşimin geç Antik 
Dönem’de, henüz tam olarak tarihlenemeyen ikinci bir 
evrede başladığı ve yoğunlaştığı düşünülebilir. Isauria 
kıyısı ve iç bölgelerinde yerleşimlerin genişlediği, kilise 
yapımının yaygınlaştığı 5. ve 6. yy.’larda Boğsak Adası’nın 
da yapılaşmanın başlamış olması mümkündür. Adadaki 
kalıntıların tümünde, özellikle 4. yy.’ın son çeyreğinden 

patches of mosaic pavement in the nave of Church II 
survive immediately under a thin soil layer.

The coasts of the island, including the south and south-
east precipices sharply descending into the sea, have 
been continuously built up. Access to the island is limit-
ed to its west coast facing Boğsak Bay and its north and 
northeast coasts facing the Ağa Limanı. The island does 
not have any natural bays for anchoring, however, its 
northeastern and western shores had been reworked 
into quays, breakwaters, piers, stairs and associated 
structures, providing anchorage and connecting the 
maritime traffic to the island. There are only a few surviv-
ing remains of stairs connecting the sea with structures 
on the coast (Fig. 8.) These presumably played a role in 
controlling access to the bay, however, further fieldwork 
is needed to determine their functions. The frequency of 
the stairs and piers and the functions and characteristics 
of the buildings on the coastline will be examined in the 
future seasons.

The beginning or the end of the settlement cannot be 
dated as yet. The island seems to have initially served as 
a necropolis, followed by the formation of the settlement 
some time during late antiquity. The building activity 
on the island might be contemporaneous with the 
densification of settlements and the construction of 
churches on the Isaurian coasts and inlands, which took 
place in the 5th and 6th centuries. All remains on the 
island used the masonry technique of small rectangular 
stones bound with mortar, which was known in Isauria 
as early as the last quarter of the 4th century. Ashlar 
stone masonry was used only in the apses of the 
churches and as a revetment in a single building of 
unknown function. Pottery, small finds or building 
remains, clearly datable to the Middle Ages, had not 
been identified during the first campaign. On the other 
hand, four bronze coins have been dated by Prof. Dr. 
O. Tekin: One to the 4th century, two to the 7th century 
and one to the 7th-8th century.

Res. 7 
Opus sectile  
taban döşemesi
Fig. 7 
Opus sectile 
pavement
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itibaren yaygın biçimde kullanılan harçlı küçük kesme 
taş duvar örgüsü görülmektedir. Düzgün kesme taş duvar 
örgüsü yalnızca kiliselerin apsislerinin inşasında ve işlevi 
bilinmeyen tek bir yapıda dış cephede kaplama malze-
mesi olarak kullanılmıştır. Yüzey araştırmasında tartışıl-
maz biçimde Ortaçağ’a tarihlenebilecek seramik, küçük 
buluntu veya yapı kalıntısı henüz bulunmamıştır. Prof. 
Dr. O. Tekin tarafından adada bulunan dört bronz sikke-
den biri İ.S. 4. yy.’a, ikisi 7. yy.’a, biri ise 7.-8. yy.’lara 
tarihlenmiştir. 

2010 yılında Boğsak Adası’nda başlatılan yüzey araştır-
ması, Isauria’nın güney kıyısındaki bir ada yerleşiminin 
kara yerleşimleriyle ve deniz yollarıyla bağlantılarının, 
yerleşim yapısının, geçim kaynaklarının, işlevlerinin ve 
mimari özelliklerinin anlaşılmasına yönelik sorulara 
yanıt aramıştır. Bu çalışma 2002-2007 yıllarında Yeni-
bahçe Deresi’nin batısında, Işıkkale ve Karakabaklı yer-
leşimleri ve çevresinde başkanlığımızda yürütülen yüzey 
araştırmasını da tamamlayıcı niteliktedir (G. Varinlioğlu, 
“Geç Antik Dönemde Silifke Kırsalında Yerleşim: 2002-
2007 Yüzey Araştırması Sonuçları”, AST 27.3, 2010, 
201-14). Güneydoğu Isauria’daki bu iki araştırma sonuç-
larıyla Seleucia ad Calycadnum kentine bağlı kırsal yer-
leşimlerin geç Antik dönem tarihini yazmak mümkün 
olabilecektir. 

The survey of the Boğsak Island investigated the settle-
ment’s character, its economic basis, functions and archi-
tectural features of the buildings and the relationship of 
this village with mainland settlements and sea routes. 
This research complements our surveys at the villages of 
Işıkkale and Karakabaklı and their environs west of 
Yenibahçe Deresi in 2002-2007 (G. Varinlioğlu, “Geç 
Antik Dönemde Silifke Kırsalında Yerleşim: 2002-2007 
Yüzey Araştırması Sonuçları”, AST 27.3, 2010, 201-14). 
The synthesis of these two survey projects will allow us 
to write the history of rural settlements hinterland 
Seleucia ad Calycadnum in late antiquity.

Res. 8   Adanın batı kıyısında denize uzanan merdiven
Fig. 8   Stairs leading into the sea on the west shore of the island
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Çaltılar Höyüğü Lykia’nın kuzeyinde, Oinoanda ve 
Balbura antik kentlerine yakın yaylaklarda yer alan 
önemli ve uzun süreli bir yerleşim yeridir. Belli başlı 
yerleşim evreleri Geç Kalkolitik Dönem (İ.Ö. 4. binyıl) 
ile Arkaik Dönem (İ.Ö. 6. yy.)  arasına tarihlenirken, 
daha sonraki dönemlere işaret eden bulgular azdır. 
Araştırmalar Klasik Dönem öncesi Lykia’daki maddi kül-
tür, çevre ve yerleşim tarihine ilişkin bilgilerimize önem-
li katkılar sağlayacaktır.*

Üçüncü sezona özgü faaliyetlerimiz ve amacımız, aşağı-
da da belirtildiği gibi çalışmanın yüzey aşamasının ve 
geleceğe yönelik hazırlıkların tamamlanmasıyla ilgiliydi. 
Bunlar arasında a) 2008-09 yılında toplanmış malzeme 
üstünde daha fazla araştırma yapılıp yayınlanmak üzere 
kayda geçirilmesi; b) höyükte başka jeofizik incelemeler 
yapılması; c) yerleşmenin civarının jeo morfolojik incele-
mesine devam edilmesi; d) modern köyde yeniden 

* Üçüncü mevsim çalışmalar 25 Temmuz ile 14 Ağustos tarih-
leri arasında yürütüldü. Değerli ve çeşitli katkılardan dolayı 
Bakanlık Temsilcisi N. Şentürk’e en içten teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Ayrıca Muğla Valisi, Fethiye Kaymakamı, Fethiye 
Arkeoloji Müzesi Müdürü ve görevlilerine, Muhtar N. 
Aktan’a ve bütün Çaltılar halkına minnet borçluyuz. Aynı 
zamanda İ. Özgen, T. Korkut, M. Bachman, O. Köse, H. Kök-
türk, J. Coulton ve D. French’e çalışmalarımıza gösterdikleri 
ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

 Arkeolojik çalışmalarımıza INSTAP, Liverpool Üniversitesi 
(SACE), Bristol Üniversitesi ve Seven Pillars of Wisdom Trust 
maddi destek sağlamışlardır. Likya Şarapları’nın Yönetim 
Kurulu Başkanı B. Özkan da ayni yardımlarla destek olmuş-
tur. Okulların restorasyonuna R. Bradford McConnell Vakfı 
ile özel sponsorlar maddi destek vermiştir. British Institute at 
Ankara önemli olanaklar ve değerli yardımlar sağladı. Bu 
raporu kaleme alanların yanı sıra çalışmalara katılanlar: M. 
Kibaroğlu (Tübingen Üniversitesi); A. Arı ve A. Duran (Bursa 
Uludağ Üniversitesi); B. N. Öz (ODTÜ); A. Brown ve H. 
Usborne (Bristol Üniversitesi); S. Williams, M. Young, D. 
Bradshaw, S. O’Neill ve K. Edwards (Liverpool Üniversitesi); 
W. Eastwood (Birmingham Üniversitesi) ve de Ç. Şenkul 
(Afyon Kocatepe Üniversitesi).

Çaltılar höyük is a substantial and long-lived settlement 
mound located in the summer pastures of northern Lycia, 
close to the Graeco-Roman cities of Oinoanda and 
Balbura. Its main phases of occupation date from the 
Late Chalcolithic (late 4th millennium B.C.) to the Archaic 
period (6th century B.C.), with little evidence of later 
occupation or use. Its investigations will provide an 
important contribution to our knowledge of the material 
culture, environment, and settlement history of pre-
Classical Lycia*.

The specific objectives and activities of our third season, 
as discussed below, were linked to the completion of the 
survey stage of the project and preparations for the 
future. These included: a) further study and recording for 
publication of the artefacts collected in 2008-9; b) addi-
tional geophysical investigations of the mound; c) con-
tinuation of geomorphological investigations in the 

* Our third season took place between 25 July and 14 August. 
We offer our warmest thanks to our temsilci N. Şentürk for 
her invaluable and manifold contributions to the project. We 
are also extremely grateful to the Vali of Muğla, the Kaim-
akam of Fethiye, the Director and members of staff of the 
Archaeological Museum in Fethiye, the muhtar (N. Aktan) 
and all the people of Çaltılar. We also thank İ. Özgen, T. Kor-
kut, M. Bachman, O. Köse, H. Köktürk, J. Coulton, and D. 
French for their interest in our project. 

 Financial support for our archaeological work came from 
INSTAP, the University of Liverpool (SACE), the University of 
Bristol, and the Seven Pillars of Wisdom Trust. B. Özkan of 
Likya Şarapları generously provided sponsorship in kind. 
Financial support for the restoration of the schools came from 
the R. Bradford McConnell Trust and private sponsors. The 
British Institute at Ankara provided essential facilitation and 
other valuable assistance. Besides this report’s authors, the 
participants were: Dr. M. Kibaroğlu (University of Tübingen); 
A. Arı and A. Duran (Uludağ Üniversitesi); B. N. Öz (METU); 
Dr. A. Brown and H. Usborne (University of Bristol); S. Wil-
liams, M. Young, D. Bradshaw, S. O’Neill, and K. Edwards 
(University of Liverpool); Dr. W. Eastwood (University of 
Birmingham); and Ç. Şenkul (Afyon Kocatepe Üniversitesi).
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kullanılmış devşirme antik malzemenin incelenmesi;  
e) sosyal destek faaliyetleri ve f) köyün terk edilmiş iki 
okulunda restorasyon programının devreye alınması, 
uygun depolama tesislerinin yanı sıra bir kazı evi ile 
toplanma ve ziyaretçi merkezi kurulması.

Malzeme Çalışmaları: Höyükteki yerleşmenin evrelerine 
ve yürüttüğü geniş kapsamlı ticaret ağına ilişkin daha 
çok bilgi edinmek amacıyla seramikler ve diğer bulgula-
rın yayınlanması için çalışmalarımızı sürdürdük. Eldeki 
malzemenin çoğunun geç Kalkolitik (İ.Ö. geç 4. binyıl), 
İlk Tunç (İ.Ö. 3. binyıl) ve orta Demir / Arkaik (İ.Ö. 9. ve 
6. yy.) dönemleri arasında tarihlendiği anlaşılmaktadır. 
Sayılarının azlığına rağmen dönemin Hitit, Mısır ve 
Ugarit belgelerinde görülen Lukka insanlarıyla bu top-
raklardaki yerleşmelere gönderme yaptıkları gözönüne 
alındığında, 2. binyıla ait malzemelerin bulunması 
önem taşır (Res. 1). Bunlara ek olarak Tunç Çağı’ndan 
hemen sonra yerleşimin devam ettiğine dair ilk bulgular 
olan erken Demir Çağı’na (İ.Ö. yak. 11-10. yy.’lar) ait bir 
grup çanak çömlek parçası tespit edilmiştir. Demir Çağ 
seramiklerinin incelenmesi yerel olarak üretilmiş malla-
rın yaygın olduğunu göz önüne sermekle kalmayıp, aynı 
zamanda çoğunlukla 10. ve 6. yy.’lar arasına tarihlenen 
ithal edilmiş malzemenin de varlığını göstererek 
Çaltılar’ın bu dönemde hem Anadolu (Phrygia, Lydia, 
Karia ve Batı Anadolu kıyı şeridi), hem de daha geniş 
çapta Akdeniz (Atina, Korinth, Euboia, Khios) ile olan 
bağlantılarını yansıtmaktadır (Res. 2). Birçoğu büyük, 
çok süslü kaplar olan bu ithal mallar yerleşmenin bölge 
içerisindeki olası konumuna dair ipuçları verir. Roma 
Döne mi’nden Bizans/İslam Dönemi’ne uzanan çok az 
sayıdaki çanak çömlek parçasını saymazsak, bulgular 
yerleşimin İ.Ö. 6. yy. ortalarında sona erdiğine işaret 
etmektedir, bu ise Lykia’nın o tarihte Perslere bağlanma-
sıyla ilişkili olabilir. Sahanın en belirgin çanak çömlekle-
rinden bazıları Tübingen Üniversitesi’nde analiz edilip 
kimyasal ve petrografik sınıflandırılması yapılmak üzere 

environs of the site; d) a survey of reused ancient materi- of the site; d) a survey of reused ancient materi-
als (spolia) in the modern village; e) outreach activities; 
f) and the start of a restoration programme of two aban-
doned schools in the village, to create proper storage 
facilities, a dig-house as well as a community and visitor 
centre. 

Artefacts Studies: We continued the study for publica-
tion of the ceramics and other finds, gathering more 
information concerning phases of occupation on the 
mound and further evidence for the extensive and wide-
ranging trade networks in which our site was engaged.  
Most of our material appears to date to the Late 
Chalcolithic (Late 4th millennium B.C.), Early Bronze Age 
(3rd millennium B.C.), and Middle Iron Age/Archaic peri-
ods (9th-6th centuries B.C.). Despite its paucity, the pres-
ence of 2nd Millennium material (Fig. 1) is significant, in 
view of the references to the Lukka people and settle-
ments in this area, which appear in Hittite, Egyptian, and 
Ugaritic documents of that era. In addition, a small 
group of Early Iron Age sherds (c.11th-10th centuries 
B.C.) was identified, providing the first evidence of occu-
pation continuing soon after the Bronze Age. Examination 
of the Iron Age ceramics highlighted the prevalence of 
locally produced wares, but also the presence of import-
ed materials dating mostly to between the 10th and 6th 

centuries, reflecting Çaltılar’s connection with both 
Anatolia (Phrygia, Lydia, Caria and the Western Anatolian 
littoral) and the wider Mediterranean (Athens, Corinth, 
Euboea, Chios) during this period (Fig. 2). Many of these 
imports are large, highly decorated vessels, hinting at the 
site’s potential status within the region. With the excep-
tion of a tiny quantity of Roman through Byzantine/
Islamic sherds, our finds suggest that occupation ceased 
at the site in the mid-6th century B.C., which may relate 
to the Persian annexation of Lycia at that time. Dr. 
M. Kibaroğlu collected further ceramic samples, to be 
analysed at the University of Tübingen, to characterise 

Res. 1   Son Tunç Çağı ağız kenarı parçası
Fig. 1   Late Bronze Age rim sherd 

Res. 2   Yerel Demir Çağı parçaları (c, f) ile Anadolu’dan (d, g) ve 
Ege bölgesinden (a, b, e) ithal edilmiş mallar
Fig. 2   Locally produced Iron Age sherds (c, f) and imported 
wares from Anatolia (d, g) and the Aegean region (a, b, e) 
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Dr. M. Kibaroğlu tarafından toplandı. Ayrıca, yerleşmede 
metalurjik ya da diğer faaliyetlerin yapılıp yapılmadığını 
tespit etmek üzere Liverpool Üniver sitesi’nde yürütüle-
cek analizler için cüruf numuneleri alındı.

Jeofizik İncelemeler: Jeofizik yüzey araştırmalarının üç 
amacı vardı: Yerleşmenin sınırlarını daha iyi incelemek, 
höyüğün yapısını anlamak ve ilk olarak 2008 yılındaki 
manyetometre araştırmasında kuzeydoğu köşesinde sap-
tanmış anomalilere ilişkin daha fazla bilgi toplamak.

İlk önce manyetik duyarlılık probu yardımıyla höyük ve 
komşu alanlar iyice araştırıldı. Bu yöntem doğal toprak-
lara nazaran arkeolojik faaliyeti tespit etmeye yarar, 
çünkü yanmanın sebep olduğu manyetik duyarlılık sap-
maları ‘doğal’ seviyelerinden ayırt edilebilir, böylece 
manyetik duyarlılık seviyeleri höyüğün görülebilir sınır-
larının ötesinde doğal zemin seviyesine düşerken yerleş-
menin sınırlarının saptanmasına olanak verir. Ne var ki, 
ister zemin pedolojisinin özelliği, ister çağdaş tarım 
uygulamaları (örn. potas veya nitrat ile gübreleme gibi) 
nedeniyle olsun, okunan değerlerde ince farkları tespit 
etmek mümkün olmadı ve sonuçlardan bir yorum yapı-
lamadı.

Sahanın toprak altı katmanlarında, birkaç metreye varan 
derinlikte, dikey ‘dilimler’ açan jeofizik analiz sistemi 
elektrik direnci tomografisi kullanılarak ikinci bir yüzey 
araştırması yapıldı. Bütün sahada kuzeyden güneye 10 
m. aralıkla 25 m. uzunluğunda doğu-batı yönlü profil 
alındı. Bu profillere göre höyüğün gözle görülür sınırları 
aynı zamanda yerleşimin de sınırıdır. Çünkü profillerde 
güneydeki tarlalarda belirgin bir değişim görüldü. Buysa 
2008 yılında yapılan ve aynı zamanda arkeolojik bulgu-
ların sayısında bu noktadaki anî düşüşe işaret eden kap-
samlı, yoğun ve manyetometreli yüzey araştırmalarının 
sonuçlarıyla tutarlıdır. Elektrikli tomografi profilleri 
höyüğün yüzeyinde, kuzey tarafı hariç, anomalileri 
yüzeyden itibaren 4 m. derinliğe kadar tespit edilebilen 
görece homojen derin dolgu tabakaları bulunduğunu 
gösterdi. Höyüğün merkez ve güney alanlarında ‘boş’ 
jeo-elektik profilleri andıran derin setlere yol açan yoğun 
tarım ve teraslama yapıldığı açıkça bellidir.

2008 yılındaki manyetometre incelemesi sırasında yerle-
şimin kuzeydoğu köşesinde tespit edilmiş kuzeyden 
güneye dikdörtgen anomalili kısımda birer metre aralık-
larla yoğun profil alınmıştır. Buralarda anomali yüzey-
den itibaren 2.5 m. derinliğe kadar açıkça saptanmıştır 
(Res. 3). Bu sonuçlar kayda değer büyüklük ve derinlik-
teki taş yapının kalıntıları olan söz konusu anomaliyle 
tutarlılık göstermektedir.

Jeomorfolojik İncelemeler: Dr. W. Eastwood ile Ç. 
Şenkul organik açıdan zengin suya doygun dolguları 

chemically and petrographically some of the site’s most 
distinctive wares.  In addition, many slag samples were 
collected for analyses to be carried out at the University 
of Liverpool, to ascertain whether metallurgical or other 
activities took place at the site.

Geophysical Investigations: The geophysical survey had 
three aims: to investigate further the limits of the settle-
ment, to understand the structure of the höyük and to 
gather more information about anomalies in the north-
east corner first identified by magnetometer survey in 
2008. 

First, a complete survey of the mound and adjacent 
areas was made using a magnetic susceptibility probe. 
This method can identify archaeological activity against 
background levels of natural soils because burning 
causes magnetic susceptibility spikes that can be differ-
entiated from ‘natural’ background levels, making it pos-
sible to determine the limit of the settlement as magnetic 
susceptibility levels dropped away to background levels 
beyond the visible limits of the höyük. However, due 
to either the nature of the background pedology or 
contemporary agricultural practices (e.g. fertilising with 
potash or nitrates), it was not possible to identify such 
subtle differences in the readings and the results were 
inconclusive. 

A second survey was completed using electrical resist-
ance tomography, a system of geophysical analysis that 
produces vertical ‘slices’ through the subsoil stratigraphy 
of sites to a depth of several metres. A series of 25 m. 
long east-west profiles were taken across the site from 
north to south at 10 m. intervals.  These suggest that the 
visible limits of the höyük are indeed also the limits of the 
site, as there was a marked change in the profiles beyond 
its edges in fields to the south. This is consistent with the 
results of the 2008 extensive, intensive, and magnetom-
eter surveys, which also indicated a sharp drop-off in 
archaeological finds at this point. The electrical tomogra-
phy profiles indicated that across the surface of the 
höyük there are deep layers of relatively homogenous fill, 
except in the north, where anomalies were identifiable 
from the surface to depths of four metres. The central 
and southern areas of höyük have evidently been subject 
to intensive agriculture and terracing, leading to the 
accumulation of deep soil lynchets that produce seem-
ingly ‘empty’ geo-electric profiles. 

In the northeast corner of the site, where a rectangular 
anomaly had been identified by the 2008 magnetometer 
survey, an intensive sequence of north-south profiles 
were taken at one metre intervals. In these the anomaly 
was clearly visible at depths from the surface down to 
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incelemek üzere paleo-çevresel veriler sağlayabilecek 
başka çökelti çekirdekleri çıkarmak amacıyla yerleşme-
nin bitişiğindeki alüvyon alanların değer tespit çalışma-
ları için Çaltılar’ı ziyaret etti. Aynı zamanda analizleri 
sayesinde önemli paleo-iklimsel bilgiler verebilecek 
speleotem oluşumlarının varlığını kesinleştirmek için 
yakınlardaki bir mağarada ön çalışmalar yürüttüler. 
Ayrıca eski Çaltılar Köyü’nün yukarısındaki ardıç meşesi 
ormanında bulunan rakımsal kesite Tauber polen tuzak-
ları yerleştirdiler. Modern polen numuneleri modern 
polen/bitki örtüsü arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamızı 
sağlayarak antik polen verilerini daha iyi yorumlamamı-
za yardım edecektir.

Spolia Araştırmaları: Köyde gözle görülen spolia malze-
menin belgelenmesine yönelik bir kayıt sistemi geliştiril-
di. Çaltılar Köyü halkının içten yardımları sayesinde S. 
Williams ev ve ortak alanlar içinde kullanılmış klasik taş 
işçiliğine ait 16 parçayı tespit etti. Bunların arasında 
sütun başlıklarıyla tamburları, işlenmiş bloklar ve diğer 
mimari parçalar vardı. Kayda geçirilen parçaların çoğu 
İ.S. 2. yy.’a tarihlenir ve eski camiye yakın alanlarda 
(köyün en eski bölümü olan Cuma Mahallesi’nde) bulu-
nur (Res. 4). Gelecekte spolia veri tabanına başka kayıt-
lar da girilmesi beklenmektedir.

Sosyal Destek Faaliyetleri: Bu yılki destek faaliyetlerimiz 
köy cemaatinde demografik, sosyal ve siyasal kesimleri 
temsil eden kişilerle ve odak gruplarla görüşme ve top-
lantılar şeklinde gerçekleşti. Köylülerin yerel mirasları 
karşısındaki tavırları ve özellikle köyün kendi tarihine, 
daha genel kapsamlı kültürel miras sorunlarına ilişkin 
anlayışlarında ve kronoloji algısındaki değişiklikler açı-
sından bizim faaliyetlerimizin onlar üzerinde bıraktığı 

2.5 m. (Fig. 3). These results are consistent with this 
anomaly being the remains of a stone-built structure of 
considerable size and depth. 

Geomorphological Investigations: Dr. W. Eastwood and 
Ç. Şenkul visited Çaltılar to appraise the alluvial area 
adjacent to the site with a view to retrieving future sedi-
ment cores to investigate potential organic-rich water-
logged deposits, which may yield palaeoenvironmental 
data. In addition, they undertook a preliminary appraisal 
of a nearby cave to ascertain the presence of speleo-
thems, the analysis of which may yield important palaeo-
climate information. They also deployed a series of 
Tauber pollen traps on an altitudinal transect in the heav-
ily grazed Juniper-oak woodland above the old village of 
Çaltılar. The collection of modern pollen samples 
improves our understanding of modern pollen/vegeta-
tion relationships, and this can help to produce firmer 
interpretations of ancient pollen data.  

Survey of Spolia: A recording system was established for 
the documentation of visible spolia in the village. With 
the kind assistance of the villagers of Çaltılar, S. Williams 
was able to record 16 pieces of classical stonework 
incorporated into houses and public areas. These includ-
ed column capitals and drums, worked blocks and other 
architectural fragments. The recorded pieces mostly date 
to the 2nd century A.D. and are found in areas close to 
the old mosque (‘Cuma’ district, the oldest part of the 
village) (Fig. 4). It is expected that more entries will be 
added to the spolia database in future.

Res. 3   Höyüğün kuzeydoğu ucundaki yapının elektrik direnci 
tomografi profili
Fig. 3   An electrical resistance tomography profile of the building 
in the northeast corner of the höyük

Res. 4   Çaltılar Cuma Mahallesi’nde geleneksel bir evin dış 
duvarında Korinth sütun başlığı parçası
Fig. 4   Fragment of Corinthian-style capital in the exterior wall of  
a traditional house in the Cuma quarter of Çaltılar
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etki hakkında bilgi edinmek kadar araştırmalarımızdan 
beklediğimiz hedef ve sonuçlarını onlara aktarmak ama-
cıyla görüşmeleri B. N. Öz yürüttü.

Eski Okulların Restorasyonu: Muğla Valiliği ve Fethiye 
Kaymakamlığı’nın nazik izinleriyle projemiz kapsamın-
da Çaltılar Köyü’ndeki terk edilmiş iki okul binasını 
kullanma hakkı verildi, bu sayede hem yeterli depolama 
ve barınma hem de bir toplanma ve ziyaretçi merkezi 
kurma olanağı bulmayı arzuluyoruz. Richard Bradford 
McConnell Trust ile birkaç bağımsız sponsorun cömert 
bağışları sayesinde bu iki binadan birinin restorasyonu-
nu bu yaz boyunca neredeyse tamamladık. Önümüzdeki 
yıl bu işi bitirmek içi yeterli kaynak bularak diğer bina-
daki işlere başlamayı umut ediyoruz. 

Outreach Activities: This year our outreach activities 
took the form of a series of interviews and meetings with 
individuals and focus groups representing a range of 
demographic, social, and political sections across the 
village community. These interviews were conducted by 
B. N. Öz, with the aim of communicating our research 
objectives and results as well as gathering information 
about the villagers’ attitudes to their local heritage and 
the impact of our activities on those attitudes, particu-
larly in terms of changing understandings of the history 
of the village itself, broader heritage issues, and percep-
tions of chronologies. 

Restoration of Abandoned Schools:  By kind permission 
of the Vali of Muğla province, and of the Kaimakam of 
Fethiye, our project has been granted the use of two 
abandoned school buildings in Çaltılar village, which we 
hope will provide adequate storage and accommodation 
facilities as well as a community and visitor centre. 
Thanks to generous donations from the Richard Bradford 
McConnell Trust and a few individual sponsors, this sum-
mer we nearly completed the restoration of one of these 
structures. Next year we hope to raise sufficient funds to 
finish this task, and to start work on the other building.
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Araştırmalarımız Isparta’nın Merkez İlçe, Atabey, Gönen, 
Keçiborlu, Gelendost, Sütçüler ilçeleri, Kesme Kasabası 
ve köyleri ile Burdur’un Merkez İlçe, Yeşilova, Karamanlı, 
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 
İlçelerinde başladığımız yüzey araştırmalarına bu yıl 
16.08.2010 – 31.10.2010 tarihleri arasında, Isparta ve Bur-
dur illerinde devam edilmiştir. Başkanlığımız altında sürdü-
rülen yüzey araştırmalarında Arkeolog N. Özsait ve 
Fransa’nın Besançon Franche-Comté Üniversitesi Öğretim 
Üyelerinden Prof. Dr. G. Labarre’dan oluşan ekibimize 
Bakanlık temsilcisi olarak İ. Güceren katılmıştır. 

 Araştırmalarımızı destekleyen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, İ.Ü. 
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na, Suna – İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) yönetimine ve 
Enstitü Müdürü Sn. K. Dörtlük’e, Türk Tarih Kurumu Başkan-
lığına, 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, Müdür Yardımcısı R. Taşdan’a, Müze Müdürü 
S. Soyaker’e, Arkeolog İ. Güceren’e, Müze Muhasebe Memu-
ru S. Tuğcu’ya, Belgöğsü’nden Ö. Şahiner’e, Keçiborlu Kay-
makamı V. Yılmaz’a, İncesu Belediye Başkanı M. Uysal’a, 
Bekçi İ. Akdağ’a, Aydoğmuş Kasabası Belediye Başkanı R. 
Zülüflü’ye, Bekçi E. Kencer’e, Kaplanlı Köyü Muhtarı M. 
Aydemir’e, Çukurören Köyü’nden M. Kaşıkçı’ya, Gelendost-
Yaka Belediye Başkanı İ. Perçin’e, Uluborlu Belediye Başkanı 
M. Ünverdi’ye, Küçükkabaca ve İleydağı muhtarlarına, Ulu-
borlu Müze görevlisi E. Tığlı’ya, Sütçüler Kaymakamı Ö. 
Özbek’e, Milli Eğitim Müdürü Y. Öz’e, Kesme YIBO Müdürü 
F. O. Doğan’a, rehberimiz A.Güler’e candan teşekkür ederim. 

 Burdur’daki araştırmalarımızda ekimize değerli yardımlarda 
bulunan Burdur Valiliğine, Müze Müdürü H. A. Ekinci’ye ve 
Müze çalışanlarına candan teşekkür ederim. Yine, ekibimize 
araştırmalar sırasında yardımcı olan Yarışlı, Çallıca, Düğer, 
Kocapınar köyleri muhtarlarına, Aşağımüslimler’de İ. 
Manay’a yürekten teşekkür ederim. Karamanlı’da ekibimizin 
konaklamasına imkân sağlayan Belediye Başkanı M. Özger’e 
candan teşekkür ederim. Kozluca Kasabası’ndaki çalışmala-
rımızda çok değerli yardımlarını aldığımız Belediye Başkanı 
G. Altındal’a, Belediye personelinden Ö. Kazan’a, H. 

Our surveys during the 2010 campaign covered the gen-
eral area of Burdur and Isparta, including Burdur’s cen-
tral area and other towns, including Atabey, Gönen, 
Keçiborlu, Gelendost, Sütçüler, and Kesme in the envi-
rons of Isparta, as well as Yeşilova, Karamanlı, and  Kemer, 
and the central town of Burdur*.

* Our surveys in the provinces of Burdur, Isparta, Antalya, and 
Konya on behalf of Istanbul University with permission issued 
by the Ministry of Culture and Tourism, General Directorate 
of Cultural Heritage and Museums lasted from 16th August to 
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I. Isparta İli Araştırmaları

Merkez İlçe Araştırmaları: Isparta’nın 10 km. kadar 
güney ve güneydoğusunda, Dere Mahallesi Deresi’nin 
vadisi boyunca ve Akdağ’ın kuzey eteklerinde, Yazılı 
Direk de denilen Beldibi mevkiinde ve Belgöğsü 
mevkiin de yaptığımız araştırmalarda dört mil taşı tespit 
ettik. Üçünde, mesafe işaretinin üstünde, “Romanın dost 
ve müttefiki, Pisidia’nın birinci şehri, çok parlak şehir 
Sagalassos” yazısı bulunan mil taşları, Isparta Ovası’nı 
en kısa ve kestirme olarak (17 km.) Sagalassos’a bağla-
yan antik yolun üzerine dikilmişlerdi. Dördüncü mil taşı 
üzerinde ise Septimius Severus ve oğlu Caracalla’ya bir 
ithaf yazısı bulunmaktadır. Mil taşları yanı sıra, 
güzergâhında yer yer antik tahkimat ve anıtsal yapı 
kalıntılarının bulunması, bu yolun, İ.S. 2 ve 3. yy.’larda 
büyük önem taşıdığını göstermektedir.

Kadılar Köyü: Isparta’nın 9 km. güneydoğusunda yer 
alan köyün Şekerler Mahallesi’nin 2 km. kadar kuzeyba-
tısında, Bozarmut adında İ.S. 6-7. yy.’a ait bir yerleşme 
yeri tespit ettik. Yerleşmenin yüzeyi geç dönem mezar ve 
yapı tuğlaları, çatı kiremit parçaları ile kaplanmıştır.

Direkli Köyü: Isparta’nın 10 km. güneydoğusunda yer 
alan Direkli Köyü ve çevresinde volkanik tüf taşı olu-
şumlu kayaya oyulmuş bir kaya sığınağı ile üst kısmı 
yıkılmış, nişli bir kaya mezarı kalıntısı görülmüştür. 
Günümüzde hayvan barınağı olan sığınağın üst kısmın-
da hatıl delikleri ve kaya cephesinde de “ATTALOS” 
yazısı vardır. 

Başpınar Mevkii: Direkli Köyü’nün 7 km. güneybatısın-
daki dağlık kesimden (1540 m.) çıkan Başpınar Kaynağı 
ve çevresini araştırdık. Kaynağın ön kısmında düzgün 
kesme taş bloklardan bir platform yapılmıştır, bugün 
bunların bir kısmı tahrip edilmiştir. Esas suyun çıktığı 
kısım da, platform gibi Roma Çağı özellikleri göstermek-
tedir. Gerek platform ve gerekse kaynak suyunun çıkış 
kısmında, düzgün kesme taş bloklardan üç aralıkla yapı-
lan duvar, aynı zamanda suyun akışını da düzenliyor. 
Burasının Roma Çağı’nda kutsal alan olarak kullanıldığı 
düşüncesindeyiz. Çevredeki duvar kalıntılarından ve 
yapı tuğlalarından bu kesimin geç devirlerde de kullanıl-
dığı anlaşılmaktadır. 

 

Çobanisa Köyü Araştırmaları

Isparta’nın 20 km. kuzeydoğusunda, Davras Dağı’nın 
ba tı etekleri üzerinde yer alan Çobanisa Köyü çevresinde, 

Kaygısız’a ne kadar teşekkür etsem azdır. Ayrıca, arazi çalış-
malarımız sırasında büyük ilgi ve desteklerini gördüğümüz 
Hacılar, Yeşilova, Karamanlı, Kemer ilçeleri Jandarma Komu-
tanlıklarına da çok teşekkür ederim.

I. Surveys in Isparta

Surveys in Central Township (Merkez İlçe): In our sur-
veys in Beldibi mevkii (also called Yazılı Direk) and 
Belgöğsü mevkii, about 10 km. to south southeast of 
Isparta, in the valley of Dere Mahallesi and the northern 
skirts of Akdağ, there were four milestones identified. 
Three, with the wording “Bright town of Sagalassos, the 
first city of Pisidia, a friend and ally of the Romans” 
below the distance mark, were posted on an ancient 
road, the shortest cut (17 km.) between the Isparta 
Ovası and Sagalassos. The fourth milestone bears a 
votive inscription dedicated to Septimius Severus and his 
son Caracalla. The findings from partially extant fortifica-
tions and monumental structures, in addition to the 
milestones, indicate the significance of the road in the 
second and third centuries A.D.

Kadılar Köyü: A settlement named Bozarmut dating to 
6th-7th centuries A.D., was discovered about 2 km. to the 
northwest of the  Şekerler Mahallesi in a village located 
about 9 km. southeast of Isparta. Here the ground is 
covered with construction bricks of both tombs and 
houses, as well as fragments of roof tiles belonging to a 
later period.

Direkli Köyü: In this village, located 10 km. southeast of 
Isparta, and environs, is a rock sanctuary, nestled in a 
volcanic tuff formation, along with the remains of a 
niched rock tomb. Its lid had been demolished. In the 
upper part of the sanctuary, presently used for sheltering 
animals, there are holes for relieving beams and there is 
an inscription on the rock façade reading “ATTALOS”.

Başpınar Mevkii: The spring of Başpınar Kaynağı,was 
surveyed, the spring originates from the surrounding 
mountainous terrain (at an altitude of 1540 m.) and 
environs. Before the spring, there is a platform, con-
structed with smooth cut stones. It is partially demol-
ished at present. Both the source of the spring and the 
platform seem to be of the Roman period. A wall, built 
from smooth cut stones and placed in three intervals, 
also served to regulate water flow. Certainly, this must 
have been a sacred site in Roman periods; the wall 
remains and construction bricks lying around,  however, 
would indicate it was used in later periods, as well. 

Surveys in Çobanisa Köyü 

An illicit dig by looters, interrupted by the Directorate of 
Isparta Museum, took place in the vicinity of Gâvur 
Yıkığı, near Çobanisa Köyü and by the skirts of Davras 
Dağı, about 20 km. northeast of Isparta. It revealed a 
mosaic pavement at a depth of 1.5 m. on a rectangular 
surface of 6x7.5 m., this was at the bottom of a rocky 
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Gâvur Yıkığı mevkiinde, Isparta Müze Müdürlüğü’nün 
de el koyduğu kaçak kazıda, kayalık bir sırtın eteğinde, 
6x7.50 m boyutlarında bir mekândan, 1.5 m. derinlikte 
mozaik kaplı bir zemin gün ışığına çıkarılmıştır. Mozaikli 
zeminin bir kısmının üzerine, daha sonraki bir devirde, 
kuru moloz taş duvar örülmüştür. Mozaiğin yapımında 
kırmızı, yeşil, beyaz, gri, sarı ve siyah renkli taşların kul-
lanıldığı ve panolar halinde düzenlendiği, güneydoğu 
köşedeki panoda 7 satırlık Grekçe bir yazıtın olduğu 
görülmüştür (Res. 1). Mozaik panoların kenarları saç 
örgüsü biçiminde bir bordürle çevrilmiştir. Mozaik, böl-
gede şimdiye kadar görülen en nitelikli örnektir. Gâvur 
Yıkığı yüzeyinde çok sayıda geç Roma Çağı yerleşmesi-
ne ait keramikler, yapı tuğlası ve yapı kiremitleri yanı  
sıra, az sayıda nitelikli ve İ.S. 3 ve 4. yy.’lara ait 
keramikler de bulunmaktadır. Epigrafımız G. Labarre 
tarafından transliterasyonu ve çevirisi yapılan yazıtın da, 
harf karakterinden İ.S. 3. yy. sonu ve 4. yy. başlarında 
yazıldığı anlaşılmaktadır.

ЄYXHZΩTI  EÈxØ Zvti-

KOYKAITΩN  koË ka‹ t«n

ПЄΔIΩNAYT   ped¤vn aÈt-

OYZΩCIMOY 4 oË Zvs¤mou

KAIZΩTIKOY  ka‹ ZvtikoË

MAPKIANOY  MarkianoË

ПATPIKIOY  Patr¤kiou

satır 3 : paid¤vn yerine ped¤vn.

Çeviri: Zotikos, oğulları Zosimos ve Zotikos Markianus 
Patrikius (ile birlikte, şükür ifadesi olarak) bunu (mozai-
ği) yaptı. 

Atabey İlçesi Araştırmaları: Atabey’in Harmanören 
Köyü’nde (Eski Göndürle), Balıklıbaşı’nda Odalar da 

ridge. There was a dry rubble wall, built on part of this 
mosaic surface. In the tiling of the mosaic, it was noted 
that red, green, white, gray, yellow and black stones had 
been used and had been arranged in panels. There was 
a seven-line inscription engraved in Greek on the panel 
at the southeast corner (Fig. 1). The mosaic panels are 
bordered with a hair-braid type of motif. This mosaic was 
the best sample found so far in this region. On the sur-
face of Gavur Yıkığı, numerous potsherds, construction 
bricks and roof tiles from the late Roman period were 
noted, in addition to a small number of good quality 
potsherds from the 3rd and 4th centuries A.D. When our 
epigrapher G. Labarre transliterated, and translated the 
inscription, the letter’s character indicated the late 3rd 

and early 4th centuries A.D.

ЄYXHZΩTI  EÈxØ Zvti-

KOYKAITΩN  koË ka‹ t«n

ПЄΔIΩNAYT   ped¤vn aÈt-

OYZΩCIMOY 4 oË Zvs¤mou

KAIZΩTIKOY  ka‹ ZvtikoË

MAPKIANOY  MarkianoË

ПATPIKIOY  Patr¤kiou

line 3 : ped¤vn instead of paid¤vn.

Translation: “Zotikos and his sons Zosimos and Zotikos 
Markianus Patrikius (to pay their gratitude) have 
(together) made this (mosaic)”. 

Surveys in Atabey İlçesi: We had previously identified 
two rock tombs and remains of a church in the vicinity 
of Harmanören Köyü (former Göndürle). This was in the 
environs of Odalar at Balıklıbaşı, additionally a fortress at 
Kalearası mevkii was also found. In the meantime, we 
observed, from an illicit dig, a mosaic unearthed in a 
church floor. The Directorate of Isparta Museum was 
immediately informed. In this region, this is a rare exam-
ple of a church mosaic. Of the church, only its walls, 
about 1 m. in height, remained. This was located near 
the northeastern skirts of Kocakır Tepesi in Balıklıbaşı, 5 
km. northwest of Harmanören (Fig. 2). The Directorate 
of the Museum initiated a salvage excavation for the 
systematic recovery of the mosaic. 

Surveys in Gönen İlçesi

During the 2010 surveys in Gölbaşı Köyü, 10 km. 
southwest of Gönen İlçesi, two settlements were discov-
ered in the vicinity of Çaltaşı and Höyük mevkii. The 
Köşktaşı settlement, visited previously, was also located 
near here. 

Res. 1   Çobanisa Gâvur Yıkığı, mozaik 
Fig. 1   Çobanisa Gâvur Yıkığı, mosaic
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denen kesimde iki kaya mezarı, bir kilise kalıntısı ile 
Kalearası mevkiinde bir kale tespit etmiştik. Bu arada, 
Balıklıbaşı’nda bir kaçak kazı sonucu kilise zemininde 
çıkarılan mozaiği görünce olayı Isparta Müze Müdür-
lüğü’ne duyurduk. Harmanören Köyü’nün 5 km. kuzey-
batısında, Balıklıbaşı, Kocakır Tepesi’nin kuzeydoğu 
eteklerinde, temelden 1 m. kadar yükseklikte duvarları 
kalan kilisenin gün ışığına çıkarılan mozaiğinin bölgede 
çok az örneği vardır (Res. 2). Mozaiğin bir kurtarma 
kazısı ile sistemli olarak çıkarılması için Müze Müdür-
lüğünce çalışmalar başlatılmıştır. 

Gönen İlçesi Araştırmaları

Bu yıl Gönen İlçesi’nin 10 km. güneybatısında yer alan 
Gölbaşı Köyü araştırmalarımızda Çaltaşı ile Höyük mev-
kii olarak bilinen kesimde iki yerleşme tespit ettik. 
Ayrıca, daha önceden görülen Köşktaşı yerleşmesini de 
bularak inceledik.

Çaltaşı Tepesi: Gölbaşı Köyü’nün 900 m. kadar kuzeyba-
tısında, Isparta-Eğirdir demiryolunun 100 m. doğusunda-
dır. 950 m. yüksekliğinde kayalık bir tepe olan Çaltaşı’nın 
en üst kesiminde ve batı eteğinde uzanan düzlükte Son 
Neolitik Çağ – İlk Kalkolitik Çağ yerleşmelerine ait (Res. 
3), son derece nitelikli keramikler ile obsidiyen ve sileks 
dilgiler bulduk. Tepenin, ova kesimine doğru, batı etek-
lerinde, İlk Tunç Çağı ve Roma Çağı yerleşmesine ait 
keramikler de gördük. 

Höyük Mevkii: Eski Köy Yeri de denilen Höyük mevkii, 
Gölbaşı Köyü’nün 1.800 m. kuzeybatısında yer almakta-
dır. Yüzeyinde geç devir buluntuları yanı sıra Roma 
Çağı’na ait keramikler de bulunan yerleşmenin batı 
eteği, buradan geçen akarsu nedeniyle bataklık duru-
mundadır. 

Çaltaşı Tepesi is situated 900 m. northwest of Gölbaşı 
Köyü and 100 m. east of the Isparta-Eğirdir railroad. 
Here, on the uppermost part of a rocky hill, 950 m. in 
height, as well as on the plain that stretched towards its 
western skirts, there were high quality potsherds, obsid-
ian and silex blades from Late Neolithic-Early Chalcolithic 
settlements (Fig. 3). Nearer the plain, towards the west-
ern skirts,  there were found potsherds from Early Bronze 
Age and Roman periods.

Höyük Mevkii: This village is also known as Eski Köy Yeri 
(Old Village Site) is located 1800 m. northwest of 
Gölbaşı Köyü. The western skirts of this site, which con-
tains many late findings in addition to Roman potsherds, 
is a swamp area fed by a stream.

Köşktaşı Tepesi: This is a rocky hill, located 1 km. north-
west of Gölbaşı Köyü, 400 m. northeast of Çaltaşı Tepe 
and 200 m. west of the Isparta-Eğirdir railroad. In the 
1944 campaign, Ş. A. Kansu, M. Şenyürek and İ. K. 
Kökten studied Köşktaşı (Köşk Tepe) during a short sur-
vey, conducted after excavations at Baradız and Kapalıin. 
Here, potsherds were discovered belonging to an early 
Bronze Age settlement. They also noted some burial jars 
on the eastward slope of Köşktaşı hill was a natural cave 
and a grape pressing site.

Surveys in Keçiborlu İlçesi

The boroughs of Keçiborlu were surveyed, 41 km. north-
west of Isparta. These included Merkez, İncesu, Kılıç and 
Aydoğmuş, as well as villages such as Kuyucak, Çukur-
ören and Kaplanlı. In the town center of Keçiborlu, in 
the front yard of N. Öner’s house, an ostothek, with a 
garland and Medusa head, was found. On the road 
between Keçiborlu and Uluborlu, in the vicinity of Tekke 

Res. / Fig. 2   Balıklıbaşı, Kilise Yeri, mozaik / mosaic Res. / Fig. 3   Gölbaşı, Çaltaşı Tepe
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Köşktaşı Tepesi: Gölbaşı Köyü’nün 1 km. kuzeybatısın-
da, Çaltaşı Tepe’nin 400 m. kuzeybatısında ve Isparta-
Eğirdir Demiryolu’nun da 200 m. batısında, kayalık bir 
tepedir. 1944 yılında Ş. A. Kansu, M. Şenyürek ve İ. K. 
Kökten’den oluşan heyet, Baradız ve Kapalıin kazıların-
dan sonra, bölgede yaptıkları kısa bir yüzey araştırması 
sırasında Köşktaşı’nı (Köşk Tepe) da incelemişlerdir. 
Burada İlk Tunç Çağı yerleşmesine ait keramikler bul-
muşlardır. Ayrıca, Köşktaşı ile Demiryolu arasında küp 
mezarların da bulunmuş olduğuna işaret etmişlerdir. 
Köşktaşı kayalığının doğuya bakan kesiminde, doğal bir 
oyuk ile bir üzüm ezme işliği vardır. 

Keçiborlu İlçesi Araştırmaları

Isparta’nın 41 km. kuzeybatısında yer alan Keçiborlu’nun, 
Merkez, İncesu, Kılıç, Aydoğmuş kasabaları ile Kuyucak, 
Çukurören ve Kaplanlı köylerini araştırdık. Keçiborlu’nun 
merkezinde, N. Öner’in evinin ön bahçesinde, kaliteli 
bir işçilik gösteren girlandlı ve Medusalı bir ostothek 
görülmüştür. Keçiborlu-Uluborlu yolu üzerinde, Tekke 
Tepe mevkiinde, yüzeyinde geç Antik Çağ keramikleri 
de bulunan mezarlar incelenmiştir. 

İncesu Kasabası Araştırmaları

Keçiborlu İlçesi’nin kuzeybatısında yer alan İncesu 
Kasabası’nda 2007 yılında Tülü Tepe (İTÇ2+RÇ) ve 
Deniz Tepesi (İTÇ2+RÇ) olarak bilinen iki yerleşme yeri-
ni bularak incelemiştik. Bu yıl, Büyük Menderes 
Nehri’nin ana kaynağını oluşturan Pınarbaşı-Karakuyu 
Gölü (Çapalı-Eldere Gölü) üzerinde bir ada durumunda 
olan ve bugün Yarma olarak bilinen ve J. Mellaart tarafın-
dan saptanan Pınarbaşı Höyük bulunarak incelenmiş-
tir (SKÇ+İTÇ+Roma Çağı). Kasaba içinde M. Akdağ’ın 

Tepe, tombs with potsherds dating to a period of 
Antiquity were explored. 

Surveys in İncesu Kasabası

In the 2007 campaign, two settlements known as Tülü 
Tepe (EBA2+Roman) and Deniz Tepesi, (EBA2+Roman) 
were found and studied. This was near İncesu Kasabası, 
located at the northwest of Keçiborlu İlçesi. This year the 
survey identified and studied Pınarbaşı Höyük (today 
Yarma) located on an island in Pınarbaşı-Karakuyu Gölü 
(Çapalı-Eldere Gölü). This lake is the origin of the Büyük 
Menderes (i.e. the famous Meander River). Here, our 
epigrapher Prof. Dr. G. Labarre copied and edited seven 
inscriptions, some of which were discovered in the gar-
den of M. Akdağ’s house in the borough (Fig. 4) and 
some found during our surveys in the surrounding area. 
Later, a Roman settlement with potsherds from 2nd and 
3rd centuries A.D. was identified in a wide area to the 
south of Abdal Mezarı, Yel Değirmeni Tepe to the south 
of the town (Fig. 5).

On Ağa Tepe (alt. 1038 m), which is a mass of rock 
2 km. to the southeast of İncesu, there was a rock tomb, 
with a pitched roof and a square doorway, facing north-
east. There were two klinai inside. Inside the chamber, 
entered by a descending step, there were are two votive 
niches, one on the upper left, and the other on the right 
side of the entrance.

Surveys at Kılıç Kasabası

During the survey of a settlement called Ören, in the 
northwest part of the borough, we identified four burial 
chambers at Ova mevkii and a höyük at Bozyer mevkii. 
On the surface of the mound are potsherds from LCh 
and EBA.

Res. 4   İncesu, M. Akdağ bahçesi
Fig. 4   İncesu, garden of M. Akdağ

Res. / Fig. 5   İncesu, Yel Değirmeni Tepe



169

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

bahçesinde (Res. 4) ve çevredeki araştırmalarda buldu- (Res. 4) ve çevredeki araştırmalarda buldu-
ğumuz yedi yazıt epigrafımız Prof. Dr. G. Labarre tarafın-
dan kopyalanarak yayına hazırlanmıştır. Kasabanın 
güneyinde Abdal Mezarı, Yel Değirmeni Tepe’nin güne-
yinde, çok geniş bir alanda, İ.S. 2. ve 3. yy. keramik 
buluntusu veren bir Roma Çağı yerleşmesi tespit ettik 
(Res. 5).

Kasabanın 2 km. kadar güneybatısında, Ağa Tepe (1038 
m.) olarak bilinen monoblok bir kaya kitlesine oyulmuş, 
kare olan ağız açıklığı kuzeydoğuya bakan, kırma çatılı, 
iki klineli bir kaya mezarı tespit ettik. İç kısmın tabanına 
bir basamakla inilen mezarın dış kısmında, girişin sol üst 
köşesinde ve mezar girişinin sağında olmak üzere iki 
adak nişi bulunmaktadır. 

Kılıç Kasabası Araştırmaları

Kasabanın kuzeydoğusunda çok geniş bir alana yayılmış 
olan ve Ören olarak bilinen yerleşme yerini inceledik ve 
Ova mevkiinde 4 oda mezarı ile Bozyer mevkiinde bir 
höyük tespit ettik. Höyük yüzeyinde SKÇ ve İTÇ yerleş-
mesine ait keramikler görülmektedir

Ören Mevkii: Ören mevkii, Kılıç Kasabası’nın 4 km. 
kuzeyinde, Keçiborlu-Kılıç yolunun 1 km. doğusundadır 
(Kubayır mevkii). Baris olarak düşünülen Ören’de çok 
nitelikli Hellenistik ve Roma Çağı keramikleri görülmek-
tedir. Tescilli olan bu kesimde, kaçak kazıyla ortaya İonik 
tarzda sütun, friz bloğu, konsollu sima bloğu (Res. 6) ve 
mimari bir parça üzerinde yazıtın bulunması üzerine 
Isparta Müze Müdürlüğü’nce kurtarma kazısı istenmiştir. 
Kaçak kazılarla gün ışığına çıkarılan parçalar, daha önce 
bu kesimde mevcut olan, fakat sonradan yıkılmış, muh-
temelen bir tapınağın, geç devirlerde devşirme olarak 
kullanılan parçaları olmalılar. Buradaki yazıtın yayını için 
epigrafımız çalışmalarını sürdürmektedir.

Ören Mevkii:  This village is located 4 km. north of Kılıç 
Kasabası and 1 km. east of Keçiborlu-Kılıç road (Kubayır 
mevkii). Among the findings at Ören (also known as 
Baris) there are high quality potsherds from Hellenistic 
and Roman periods. Findings, such as an Ionic column, 
a frieze, a sima block with consol (Fig. 6) and an inscrip-
tion on an architectural fragment, were discovered, 
These were had been found during an illicit dig, even 
though the place is considered a registered site. 
Permission was requested from the Directorate of the 
Isparta Museum for a salvage excavation. These findings, 
unearthed in the illicit digs, probably belong to a temple 
site that was destroyed and its material used spolia. Our 
epigrapher continues study for publication of the transla-
tion of the inscription.

Surveys in Kuyucak Köyü: A systematic survey was 
made at Kuyucak Köy,  located 14 km. southwest of 
Keçiborlu. Here, in the vicinity of Aşağı Kuyu Ören, 
700 m. southeast of the village, we spotted potsherds 
from Roman and Late Roman settlements. We discov-
ered potsherds from a Late Neolithic-Early Chalcolithic 
settlement on a hill with a full view of Burdur Gölü 
(Fig. 7), about 1.5 km. south of the village.

Surveys in Aydoğmuş Kasabası

We studied the architectural fragments and inscribed 
stelae that were gathered in the park in front of the 
municipality building in Aydoğmuş, located 17 km. 
northwest of Keçiborlu. The inscriptions were studied by 
Prof. D. Labarre. The old village site (Eski Köy Yeri) where 
architectural fragments were discovered, was surveyed. 
Here, pottery from settlements of Roman period and 
Late Antiquity were noted. Our later surveys in the vicin-
ity also revealed three rock tombs and a cross engraved 

Res. / Fig. 6   Kılıç, Ören Res. / Fig. 7   Kuyucak Tepe
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Kuyucak Köyü Araştırmaları: Keçiborlu’nun 14 km. 
güneybatısında yer alan Kuyucak Köyü’nü sistematik 
olarak araştırdık. Burada, köyün 700 m. güneydoğusun-
da, Aşağı Kuyu Ören mevkiinde Roma ve Geç Roma 
yerleşmelerine ait keramikler gördük. Köyün 1.5 km. 
kadar güneyinde, Burdur Gölü’ne hâkim bir tepe üzerin-
de (Res. 7), Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ yerleşmesine 
ait keramikler bulduk.

 

Aydoğmuş Kasabası Araştırmaları

Keçiborlu’nun 17 km. kadar kuzeybatısında yer alan 
kasabanın Belediye Binası önündeki parkta toplanmış 
olan mimari parçalar ve yazıtlı steller incelendi. Prof. Dr. 
G. Labarre tarafından okunan yazıtların ve mimari 
parçaların buluntu yeri olan Eski Köy Yeri araştırılmıştır. 
Burada Roma Çağı ve Geç Antik Çağ yerleşmelerine ait 
keramikler görülmüştür. Sonra yapılan çevre araştırmala-
rında üç kaya mezarı ile Çarşak mevkiinde (1214 m.) 
doğal bir kaya oyuğunun üst kısmındaki kayaya işlenmiş 
bir haç görülmüştür. Çalışmalarımızda 1. Kaya Mezarı 
(Akçeşme-Küçük Mağara), 2. Kaya Mezarı (Yukarıköy-
Orta Mağara) 3. Kaya Mezarı (Koca Mağara) olmak üzere 
3 adet kaya mezarı tespit edilmiştir (Res. 8).

Kaplanlı Köyü Araştırmaları: Keçiborlu’nun 21 km. batı-
sında yer alan Kaplanlı Köyü araştırmalarımızda Isparta-
Afyon illerinin sınırında, 1 kaya mezarı, 1 adet tümülüs 
ile Koyun Yatağı mevkiinde bir Roma Çağı yerleşmesi 
bulunarak incelendi. 

Çukurören Köyü Araştırmaları: Keçiborlu’nun 24 km. 
güneybatısında yer alan Çukurören Köyü ve çevresinde 
yaptığımız araştırmalarda; 

1. Köyün ortasında K. Ercan isimli vatandaşın evinin 
girişinde, kapı eşiğinde iki adet mimari parça 

2. Molla Efe Çeşmesi yakınındaki lahit mezar 

3. Ada Taşı mezar odası 

4. Tokadın Taş Höyük (İTÇ+Roma Çağı)

5. Çıngırağın Taş kaya mezarı bulunarak incelendi.

Gelendost İlçesi, Yaka Kasabası Araştırmaları

Gelendost İlçesi’nin Yaka Kasabası’nda, 1992 yılı araştır-
malarımızda Köşk Yeri olarak bilinen yerleşmenin yüze-
yinde yalnızca geç Hellenistik ve Roma Çağı’na ait 
keramikler bulmuştuk. Sonraki yıllarda yerleşmesinin 
güney ve güneybatı eteklerinden ana kanal ve kanal 
yolu geçirilmiştir. Sonra da yerleşmenin üzeri ağaç dik-
mek amacıyla teraslanmıştır. Bu son durumdan Yalvaç 
Müzesi Müdürlüğü ve Yaka Belediye Başkanlığı sayesin-
de haberdar olduk. Ağır bir tahribata uğrayan höyükteki 

on top of a natural rock cavern. The three rock tombs 
identified during our surveys were: 1. Rock Tomb 
(Akçeşme-Küçük Mağara) 2. Rock Tomb (Yukarıköy-Orta 
Mağara) 3. Rock Tomb (Koca Mağara) (Fig. 8).

Surveys in Kaplanlı Köyü: In surveys of this village 
located 21 km. west of Keçiborlu by the border of Isparta 
and Afyon provinces, we explored a rock tomb, a tumu-
lus, and a Roman settlement in the vicinity of Koyun 
Yatağı mevkii.

Surveys in Çukurören Köyü: In surveys in the village, 
located 24 km. southwest of Keçiborlu, and its environs, 
we identified the following findings:

1. Two architectural fragments by the doorway at 
the entrance of a house owned by K. Ercan from 
the village

2. A sarcophagus nearby Molla Efe Çeşmesi (fountain)

3. Ada Taşı burial chamber

4. Tokadın Taş Höyük (EBA+Roman)

5. Çıngırağın Taş rock tomb.

Surveys in Gelendost İlçesi, Yaka Kasabası

In our 1992 campaign in this borough, only surface pot-
sherd finds, from late Hellenistic and Roman period, 
were noted in the settlement of Köşk Yeri. In successive 
years, a water canal and a canal road, which was ter-
raced to plant trees, were laid on the south and south-
west skirts of the settlement. The survey team was 
informed about such activities through the Directorate of 
Yalvaç Museum and the Yaka Municipality. On the 
mound, which was thoroughly damaged, there were 
potsherds from Late Neolithic-Early Chalcolithic and 

Res. 8   Aydoğmuş, Koca Mağara oda mezarı
Fig. 8   Aydoğmuş, Koca Mağara burial chamber
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araştırmalarımızda Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ+Orta 
Kal kolitik Çağ+ İTÇ+ ve RÇ yerleşmelerine ait keramik-
ler gördük. Bölge için önemli olan bu höyüğün tescilinin 
tamamlanması ve de koruma altına alınması için öneride 
bulunduk. Höyük üzerinde bol miktarda obsidiyen dilgi 
bulunmaktadır. Höyük buluntularının çizimleri kısmen 
tamamlandı, yayın hazırlığı sürdürülmektedir. 

Sütçüler İlçesi, Kesme Kasabası Araştırmaları 

Isparta’nın 101 km. güneydoğusunda yer alan Sütçüler 
İlçesi’nin Kesme Kasabası’nda Çiğ Düşmez Asarı, İdrisler 
Sarnıcı ve Asarı, Bel Sarnıç ve Damla Asarı, Koca 
Sarnıç’ta araştırmalara başladık, çalışmalarımızı 2011’de 
sonuçlandıracağız.

II. Burdur İli Araştırmaları
Burdur Merkez İlçe Araştırmaları

Burdur İli, Merkez İlçe, Yeşilova, Karamanlı, Kemer ilçe-
leri, kasaba ve köylerinde sürdürülmüştür. Burdur Mer-
kez İlçe’de Aşağımüslimler, Kocapınar, Çallıca köyleri 
ayrıntılı olarak araştırılmıştır.

Aşağımüslimler Köyü Araştırmaları: Köyün 500 m. 
güneyinde, Örenler olarak bilinen ve antik Tymbrianas-
sos’un lokalize edildiği kesim ile köy çevresi kapsamlı 
olarak araştırılmış, köy içinde Ş. Karataş’ın evinin bahçe-
sinde, dört satırlık Grekçe yazıt bulunan bir lahit ve işa-
ret ettiğimiz evin karşı tarafındaki monoblok bir kaya 
üzerinde olan beş basamaklı bir sunak da incelenmiştir.

Örenler’in 600 m. güneydoğusunda yer alan Halı-
kayası’nın batıya bakan yüzünde, kayalık sırtta, 2009 
yılında, bir sekiye basan Herakles kabartması tespit ettik. 
Bu yıl bu kesimi ve çevresini ayrıntılı olarak inceledik. 
Burada sakallı Herakles ayakta, cepheden, başlıklı iki 
sütun arasında kemerli bir nişin içindedir. Aşağıya doğru 
uzanan sağ elinde sopasını tutmakta, aslan derisi ise sol 
elinde ve sol omzundan aşağı doğru sarkmaktadır. 
Kabartmanın üst kısmında, başında taç taşıyan koruyucu 
şehir tanrısına (Tykhe olmalı) ait bir büst ve bunun 
hemen yanında dört satırlık Grekçe bir yazı görülmekte-
dir. Çok silik durumda olan yazı bu yıl G. Labarre tara-
fından okunmuştur.

Çallıca Köyü Araştırmaları: Çallıca Köyü’nün 1 km. 
kadar batısında yer alan antik Cormasa/Kormasa ören 
yerinin bulunduğu Asartepe ve eteklerini inceledik. 
Akropolis’in güney eteklerinde, bazıları yuvarlak olan 
çok sayıda yapı temel kalıntıları görmüştük. Bu yılki 
araştırmalarımızda, bu kalıntılardan özenli işçilik göste-
ren birkaç tanesi dışında olanlarının, çok daha sonra, 

EBA-Roman settlements. We recommended the authori-
ties register and protect the höyük, which seemed to 
contain numerous obsidian blades. The drawings of the 
artifacts are almost completed for publication.

Surveys in Sütçüler İlçesi, Kesme Kasabası

At Kesme of Sütçüler, located 101 km. southeast of 
Isparta, we initiated surveys in the districts of Çiğ 
Düşmez Asarı, İdrisler Sarnıcı and Asarı, Bel Sarnıç and 
Damla Asarı, as well as Koca Sarnıç. These were put 
aside for complet on by the end of 2011.

II. Surveys in Burdur 
Surveys in Central Township (Merkez İlçe)

In Burdur we conducted surveys in the central township, 
in Yeşilova, Karamanlı and Kemer in addition to the vil-
lages in the vicinity.

Surveys in Aşağımüslimler Köyü: An inspection of the 
environs of this site, known today as Örenler, 500 m. 
south of the village proper, is the ancient site 
Tymbrianassos. In the garden of Ş. Karataş, a sarcopha-
gus with a four-line inscription in Greek was identified. 
We also studied an altar on a mass of rock opposite the 
same house and noted five ascending steps. 

On the western border of Halıkaya, 600 m. southeast of 
Örenler, there was a relief on a rock of a Heracles figure, 
stepping on a bench. This had been identified in 2009. 
This year, we explored this site and its environs more 
thoroughly. Here, Heracles with a grown beard and, fac-
ing the viewers, stands in an arched niche between two 
columns with capitals. In his right hand, extended down-
wards, he is holding his club; with his left hand he holds 
his lion skin draped over his left shoulder. Above the 
relief is a bust of the patron deity (Tykhe probably) of the 
city and an almost illegible four-line Greek inscription 
was deciphered by Prof. Dr. G. Labarre.

Surveys in Çallıca Köyü: This was conducted in Asartepe 
and its base, where ancient Cormasa was located about 
1 km. west of the village. In the previous year, on the 
south foot of the acropolis, we saw heaps of stones 
belonging to building foundations. Some were round. 
This year, upon closer examination, it was seen most of 
them were built by spolia materials, except a few that 
revealed  high quality work. Out of the 20 round build-
ings referred by G. E. Bean, we could find five, of which 
only one was intact. The other fifteen round foundations, 
as we noted, must have been built later and for different 
purposes.
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devşirme malzemeyle yapıldıklarını izledik. G. E. 
Bean’in yirmiden fazla olarak belirttiği bu yuvarlak plan-
lı yapılardan, biz, biri tam olarak, ancak beşini tespit 
edebildik. Diğer on beş kadar yuvarlak yapı temelleri, 
işaret ettiğimiz gibi, çok daha sonradan farklı amaçlarla 
yapılmış olmalılar. 

Kozluca Kasabası Araştırmaları

Burdur’un 45 km. güneybatısında ve Merkez İlçe’ye 
bağlı olan Kozluca Kasabası’nda 1974 yılından beri ara-
lıklarla çalıştık. Bu yılki araştırmalarımızda, kasabanın 
içinde Belediye Binasının arkasında yapılan bir alanda 
sergilenmiş olan eserlerde ve kasabanın çevresinde de 
araştırmalarımızı sürdürdük. Bu eserler 1 adet klineli 
lahit kapağı (biri yazıtlı), 2 adet Herakles yontusu, 1 adet 
yazıtlı heykel kaidesi, 1 adet Korinth sütun başlığı, 4 adet 
lahit kapağı, 2 adet Orta Tunç Çağ küp mezar ve 1 adet 
yazıtlı sütun parçasıdır. Herakles heykelleri ve yazıtlı 
heykel kaidesi Kozluca’nın 5 km. batısındaki Kınalıtaş 
mevkiinde bulunmuşlardır. Kozluca Höyük ve çevresin-
de 1974 ve 1975 yılında yaptığımız araştırmalarımızda, 
Kınalıtaş mevkiinde, H. Şenkan’ın tarlasında görülen 
bazı mimari parçalar ile heykel kaidesini ve Kozluca 
Höyük’teki Hellenistik Çağ buluntularını da düşünerek 
burasının Gn. Manlius Vulso’nun İ.Ö. 189 yılındaki 
Galat Seferi sırasında adı geçen Darsa kenti olabileceği-
ni yazmıştık. Burası, H. Şenkan’ın tarlasında görülen 
kırmızımsı heykel kaidesinden dolayı Kınalıtaş mevkii 
olarak bilinmekteydi, şimdi de aynı ismi taşımaktadır. 
Yazıtlı bir heykel kaidesi olan bu taş şimdi Kozluca 
Belediyesi arkasında, Kınalıtaş’tan çıkan diğer eserlerle 
birlikte sergilenmektedir. Kasabanın içindeki mezarlıkta, 
Belediye arkasındaki alanda bulunan heykel kaidesi gibi 
2 adet de yazıtlı heykel kaidesi vardır ve aynen 1974 ve 
1975 yıllarında tespit ettiğimiz durumundadır.

Kasabanın 5 km. batısında, ovanın ortasında yer alan 
Kozluca Höyük (SKÇ+İTÇ+Hellenistik ve Roma Çağı) 
incelendikten sonra, çevredeki araştırmalarımızda, 
Kasaba’nın 7 km., Bozçay (antik Lysis) vadisinin de 400 
m. batısında, sırtta, çok geniş bir alan kaplayan ve Eğneş 
Kırı adını taşıyan kesim Kozluca Höyüğü’nün mezarlığı-
dır. Teraslanarak çok tahrip edilen bu kesimdeki toprak 
yüzeyinde İTÇ+OTÇ+Roma Çağı’na ait keramikler 
görülmektedir. Burada başladığımız araştırmaları 2011 
yılında tamamlamak düşüncesindeyiz. 

Yeşilova İlçesi Araştırmaları

Yeşilova İlçesi’nin Yarışlı Köyü’ndeki araştırmalara Takina 
yerleşmesi ve nekropolü ile Yarışlı Yaylası’nda devam 
edilmiştir. Köy içerisinde, F. Ağıt’ın Takina’dan çıkan ve 

Surveys in Kozluca Kasabası

Since 1977, this archeological site has been explored. It 
is located near the town, 45 km. southwest of Burdur. 
During the 2010 campaign, work was continued to 
study, not only artifacts displayed in an area behind the 
municipal building, but also the environs of the town. 
The displayed items are: 1 sarcophagus lid with kline 
(inscribed); 2 Heracles figures; 1 inscribed statue base; 
1 capital of the Corinthian order; 4 sarcophagus lids; 2 
burial jars from the Middle Bronze Age and 1 fragment 
of an inscribed column. Both Heracles figures and the 
inscribed statue base were discovered around Kınalıtaş 
mevkii 5 km. west of Kozluca. In light of our 1974 and 
1975 surveys in the vicinity of Kınalıtaş, where the archi-
tectural elements and the statue base were discovered in 
a field of the late H. Şenkan, and, as well as the 
Hellenistic findings on Kozluca Höyük, where we had 
previously mentioned, this site might have been the city 
of Darsa, referred to regarding the Galatian campaign of 
Gn. Manlius Vulso in 189 B.C. The site was, and still is, 
named Kınalıtaş because of the reddish statue base iden-
tified in Şenkan’s field. This inscribed statue base is now 
on display behind the municipality building, together 
with other findings from Kınalıtaş. In the town cemetery, 
there are two more inscribed statue bases, similar to the 
one behind the municipality, which are still in the same 
condition since we discovered them during 1974-75 
explorations.

After we completed our studies on Kozluca Höyük 
(LCh+EBA+Hellenistic+Roman) 5 km. west of the town 
proper, we discovered a necropolis on a ridge 7 km. 
west of the town and 400 m. west of the valley. This was 
in ancient Lysis (today Bozçay), which covers a wide 
area named Eğneş Kırı. In the area, badly damaged by 
terracing, there are potsherds from EBA+MBA and 
Roman periods. Surveys here are scheduled for comple-
tion in in 2011.

Surveys in Yeşilova İlçesi

The explorations, initiated previously in the village of 
Yarışlı in Yeşilova, continued at Takina and its necropolis, 
located on Yarışlı Yaylası. The fragments of an inscription 
found here, which F. Ağıt placed in the wall of his mud-
brick house he constructed in 1968, are significant find-
ings. These are all published.

Surveys in Kemer İlçesi

Here in the Pınar Gözü mevkii of the Pınarbaşı Köyü, 
were examined inscribed architectural elements discov-
ered in the vicinity of a spring, where water is alwaysat a 
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1968 yılında yaptığı kerpiç evinin duvarına koyduğu 
yazıt parçaları önemlidir. Bunlar yayınlanmışlardır.

Kemer İlçesi Araştırmaları

Burada, Pınarbaşı Köyü, Pınar Gözü mevkiinde, Pınarbaşı 
olarak bilinen dağın dibinden çıkan ve yaz-kış 27 derece 
sıcaklıkta olan suyun ovaya doğru olan kesiminde, yazıt-
lı ve mimari parçalar incelenmiştir. 

Karamanlı İlçesi Araştırmaları

Karamanlı İlçesi ile Yeşilova İlçesi arasında, Kayapınarı 
mevkiinde, 1992 yılında tespit ettiğimiz kaya mezarının 
hemen doğusundaki sırta, 2009 yılında, Hacılar’ın VI. 
tabakası ile çağdaş olan bir Son Neolitik-İlk Kalkolitik 
Çağ yerleşmesi tespit etmiştik. Bu yıl burada yaptığımız 
kapsamlı araştırmanın yayın hazırlığını sürdürmekteyiz. 

constant 27 degrees C, both in summer and winter, 
originates at the base of a  Mount Pınarbaşı, the water 
from the spring flows towards the plain.

Surveys in Karamanlı İlçesi

In 2009, we identified a Late Neolithic - Early Chalcolithic 
settlement contemporaneous to the Level VI of Hacılar 
on a ridge just to the east of the rock tomb, discovered 
in 1992 at Karapınarı mevkii located between Karamanlı 
and Yeşilova. Preparations for publishing the reports of 
the extensive surveys conducted this year continue.
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Kahramanmaraş il ve ilçelerini kapsayan yüzey araştır-
mamızın 2010 yılı ayağı, Toroslar’ın kuzeyinde Elbistan, 
Afşin ovalarında gerçekleştirilmiştir (Res. 1). Bu kapsam-
da ovaların Elazığ-Malatya Bölgesi ve Orta Anadolu ile 
bağlantılı yol güzergâhları da araştırılmıştır. Söz konusu 
bölgeler ile olası kültürel ilişki, yol güzergâhları, bu yol 
güzergâhları üzerindeki yerleşmelerin konumu ve yine 
bu yerleşme/höyüklerden toplanan çanak çömleklerin 
stil kritiği ile ortaya konmaya çalışılmıştır.

2010 yılı çalışmalarının bir diğer hedefi ise 2009 yılında 
Tanır’da tespit ettiğimiz kaya yüzeyine işlenmiş hiyeroglif 
yazıt üzerinde daha ayrıntılı çalışmalar yapmaktı. Yazıt 
ekip üyelerimiz Yrd. Doç. Dr. M. Doğan Alparslan ve 
Yrd. Doç. Dr. M. Alparslan tarafından incelenmiştir*. 

Elbistan ve Afşin Ovaları:  
İlk Tunç Çağı ve II. Binyıl

Deniz seviyesinden 1150 m. yükseklikteki Elbistan 
Ovası, Binboğa, Nurhak, ve Hizanlı dağ silsileleriyle 
çevrelenmiştir. Bu yapısıyla kapalı bir havza görünümü 
sergiler. Kuzeyinde Assur Koloni Çağı’nda işlek bir yol 
güzergâhı olarak kullanıldığı düşünülen Gürün (Sivas), 
Darende (Malatya) ilçeleri, doğusunda ise Doğanşehir 
İlçesi yer alır. Elbistan Ovası’nın doğusunda ise alçak 
tepelerle birbirilerinden ayrılmış, Afşin ve Göksun ovala-
rı bulunur. 

* Kahramanmaraş 2010 yılı çalışmalarına ayrıca İstanbul Üni-
versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Doktorant C. Avcı, 
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Yüksek 
Lisans Öğrencisi A. Tan katılmışlardır. Bakanlık temsilciğini 
ise S. Can yürütmüştür. Çalışmalarımız önceki yıllarda oldu-
ğu gibi Vehbi Koç Vakfı, Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeni-
yetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı DÖSİMM idaresi tarafından desteklenmiştir. Bu 
proje ayrıca, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimi tarafından 2006-2009 yıllarında desteklenmiştir (Proje 
no: 354; 2240; 3662). Çalışmalarımıza katılan ekip üyeleri-
mize ve maddi destek veren kuruluşlara teşekkür ederiz.

The 2010 surveys, covering Kahramanmaraş and its dis-
tricts, were carried out in the Elbistan and Afşin plains to 
the north of the Taurus Mountains (Fig. 1). Within the 
frame of this year’s campaign, we explored the connec-
tion routes of these plains with the Elazığ-Malatya region 
and Central Anatolia. Possible cultural relationships with 
these regions were attempted to reveal routes and roads 
and locations of settlements along these routes, while 
comparing stylized features of pottery collected from 
these settlements and höyüks.

Another target of the 2010 campaign was the detailed 
examinations of the hieroglyphs identified on a rock sur-
face at Tanır in 2009. The inscription was studied by our 
team members Asst. Prof. Dr. M. Doğan Alparslan and 
Asst. Prof. Dr. M. Alparslan*.

Elbistan and Afşin Plains:  
Early Bronze Age and 2nd Millennium B.C.

The Elbistan plain lies at an altitude of 1150 m. above the 
sea level and is surrounded by the mountain of Binboğa, 
Nurhak and Hizanlı, and appears to be a closed basin.
To the north, are the ilçes of Gürün (Sivas) and Darende 
(Malatya) which are thought to have been a major trade 
route in the Assyrian Trade Colonies period to the east is 
the Doğanşehir İlçesi. To the east of Elbistan plain are the 
plains of Afşin and Göksun, separated from one another 
by low hills.

* Doctoral candidate C. Avcı of Istanbul University Graduate 
School and master’s student A. Tan of Marmara University 
Graduate School 2010 joined the campaign team in 2010. 
The stat representative was S. Can. Our surveys were sup-
ported financially by Suna & İnan Kıraç Research Institute on 
Mediterranean Civilizations (AKMED) as well as Ministry of 
Culture and Tourism DÖSİMM. In addition this project was 
supported by Istanbul University’s Scientific Research Pro-
jects Unit from 2006 through 2009 (Project no: 354; 2240; 
3662). We would like to express our thanks to participants 
and supporting institutions.

Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 2010

Surveys in Kahramanmaraş in 2010
Erkan KONYAR
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Afşin Ovası’na kuzeyden -dar bir boğazdan- giren ve 
güneye devam ederek ovaya ulaşan ve Ceyhan Nehri ile 
birleşen Hurman Suyu bölgenin önemli su kaynakların-
dandır. Bölgedeki yerleşim karakterinin ve dağılımının 
oluşumunda belirleyici bir rol oynamış, Afşin-Elbistan 
ovalarını Sarız üzerinden Orta Anadolu’ya bağlayan ve 
bugün de kullanılan yolun güzergâhını da belirlemiştir.

Elbistan-Afşin ovalarındaki höyüklerde toplanan çanak 
çömleklerde, Orta Anadolu ve Elazığ-Malatya etkileşim-
li çanak çömlek grupları, belirgin bir şekilde kendini 
göstermektedir. Özellikle İlk Tunç Çağı, Erken Trans-
kafkasya koyu yüzlü malları bölge höyüklerinde oldukça 
yoğundur. Portakal ve kırmızı astarlı, düz ağız kenarlı, 
kısa boyunlu, küresel gövdeli, yuvarlak dipli çömlekler 
ile yine düz ağız kenarlı, açık ağızlı çan biçimli ile küre-
sel biçimli çanaklar yanında, aynı formların koyu yüzlü, 
açkılı örnekleri de belirgindir. Güney Ana dolu’da 
İTÇ’nda görülen, astar bezekli örnekler de tespit edilmiş-
tir. Dışa çekik ağız kenarlı, şişkin karınlı, kaideli kaplara 
ait bu örneklerde kırmızı astar, birbirine paralel hatlar 
halinde kesik çizgiler şeklinde yer alır. 2010 yılı çalışma-
larımızda özellikle Elbistan Ovası’nın güneydoğusunda 
yer alan Akbayır I ve II, Malap, Hüyücek höyüklerinde 
bu türden çanak çömleklere yoğun olarak rastlanmıştır 
(Res. 2-3). Özellikle Akbayır I ve II höyükleri bu açıdan 
oldukça önemli bilgiler vermiştir.

Bölgedeki diğer höyüklerde de izlendiği gibi Akbayır I 
Höyüğü’nde de oldukça kalın, 8-10 m. yüksekliği bulan 
kerpiç duvar veya dolguları izlenmektedir. Bu kerpiç 

Hurman Suyu, an important water source of the region, 
enters the Afşin plain from the north, via a narrow pass, 
and continues south reaching the Elbistan plain, where if 
joins the Ceyhan Nehri. This river determined the settle-
ment character and regional settlement distribution, as 
well as determining the road route that still connects the 
Afşin-Elbistan plains to central Anatolia,via Sarız today.

Pottery, collected at höyüks on the Elbistan-Afşin plains, 
reflect a domination of pottery groups, and an interac-
tion with central Anatolia and Elazığ-Malatya. Particularly 
the dark-surfaced wares of the Early Transcaucasian and 
Early Bronze Ages are quite extensive. Pots with orange 
and red slip, smooth rims, short necks, globular bodies 
and round bases, as well as spherical and bell-shaped 
pots, with smooth rims and open mouths with dark bur-
nished surfaces were also examples found. Slip decorat-
ed examples, seen in south Anatolia during the EBA, 
were also noted. In the examples belonging to globular 
vessels with everted rims and base, the red-slip is in the 
form of parallel dashed-lines. In 2010, such pottery was 
particularly found at the Akbayır I, Akbayır II, Malap and 
Höyücek höyüks in the southeast of Elbistan plains (Figs. 
2-3). Especially Akbayır I and Akbayır II höyüks have 
provided rich information in this regard.

As in other höyüks in the region, Akbayır I Höyüğü also 
featured a thick mud-brick wall and filling, reaching a 
height of 8 to 10 m. Beneath these mud-brick walls or 
filling, lie remains of stone walls preserved in several 
courses. They are built with medium or large size 
unworked stones in a width varying between 0.80, 1.00, 
1.50 m. between these areas, are traces of a burnt strata 
and floors, and again, between these stone walls and 

Res. 1   Elbistan, Afşin, Göksun ovalarında höyüklerin  
dağılımı, 2010
Fig. 1   Höyüks in the Elbistan, Afşin, and Göksun plains, 2010

Res. 2   Akbayır I, Erken Transkafkasya “Koyu Yüzlü” malları
Fig. 2   Akbayır I, Early Transcaucasian “dark-surfaced” wares
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duvarlar veya dolgular altında –işlenmemiş orta veya 
büyük boyutlu taşlardan, 0.80, 1.00, 1.50 m. arasında 
değişen kalınlığa sahip birkaç sıra halinde korunmuş– 
taş duvar kalıntıları mevcuttur. Bu alanlar arasında yanık 
tabakaları ve taban izleri görülür. Yine bu taş duvar ve 
dolgu arasında boyalı çanak çömlek parçaları izlenmiştir 
(Res. 4). Höyüğün daha alt seviyelerinde taş sandık 
mezar olabilecek alanlar ve bu alanlarda insan kemikle-
ri gözlenmiştir.

Elbistan Ovası’nın güneydoğu uç noktasında, Akbayır 
Kasabası’nın ve Höyüğü’nün, 2 km. batısında yer alan 
Akbayır II (Küçük Kale, Küçük Til) Höyüğü de Akbayır I 
ile özellikle toplanan malzeme açısından aynı özellikle-
ri gösterir. Burada da toprak alımıyla oluşan kesitte diğer 
höyüklerde olduğu gibi, iri taş ve kerpiç duvar kalıntıları, 
dolguları izlenmektedir. Höyükten toplanan malzeme 
yakın çevrede yer alan diğer höyüklerle paralellik taşır. 
Geç Kalkolitik boyalıları, erken Transkafkasya-İTÇ koyu 
yüzlü malları ve yine İTÇ astar bezekli örnekler ile boya-
lı örnekler tespit edilen çanak çömlek gruplarını oluştu-
rur (Res. 2).

Elbistan Ovası’nın batı uç noktasında konumlanan 
Çoğulhan, Tudeğin, Karacaören, Çebikçil höyükleri 
yanında Afşin-Kale Höyük’te de İTÇ koyu yüzlü malları 
toplanmıştır.

Hurman Suyu’nun hemen güneyinde konumlanan 
Tudeğin Höyüğü’nde yüzeyden toplanan çanak çömlek-
ler arasında erken Transkafkasya çanak çömleğinin, 
koyu yüzlü ve portakal astarlı örnekleri bulunmuştur. 
Böl gedeki diğer höyüklerde de izlediğimiz erken Trans-
kafkasya malları ile aynı özellikleri gösterir. Bezeme-
siz, daha kaba bir mal grubu yaygındır. Ancak bazı 

filling, were found shards of painted wares (Fig. 4). In a 
lower strata of the höyük, human bones were found in 
areas which possibly could be stone cist burials. 

Akbayır II (Küçük Kale, Küçük Til) Höyüğü, located at 
the southeast end of Elbistan plains, and 2 km. west of 
Akbayır Kasabası and Höyüğü, display parallelism with 
Akbayır I with regards to materials collected. Here, too, 
as in other höyüks, in the profile exposed due to earth 
removal, are remains of walls with large stones, mud-
bricks and filling. Materials collected from the höyük are 
parallel to those from other höyüks nearby. Painted 
wares of Late Chalcolithic, dark-surfaced wares of Early 
Transcaucasian – EBA and slip decorated examples of 
EBA, as well as painted wares, are among the pottery 
groups identified (Fig. 2).

Dark-surfaced wares of EBA were collected at Çoğulhan, 
Tudeğin, Karacaören and Çebikçil höyüks, as well as at 
Afşin-Kale Höyük.

Tudeğin Höyüğü is located just to the south of Hurman 
Suyu and potshards collected on the surface are dark-
surfaced and orange slip examples of Early Transcaucasian 
wares. They reflect parallelism with Early Transcaucasian 
wares from other höyüks in the region. A coarser and 
undecorated ware group is also common. However, 
some examples, particularly in the dark-surfaced ones, 
have fine burnishing, and thin walls. Some with lugs 
with string holes are noteworthy. In the same assemblage 
are examples with round stamp decoration, as well as 
pieces with knobs and finger prints. Fragments of EBA 
decorated slip wares were also found at the höyük. 
Parallel finds were observed on Çebikçil and Karacaören 
höyüks.

Res. 3   Akbayır II, Erken Transkafkasya “Koyu Yüzlü” malları
Fig. 3   Akbayır II, Early Transcaucasian “dark-surfaced” wares

Res. 4   Akbayır I, İlk Tunç Çağı, boya bezemeli çanak çömlekler
Fig. 4   Akbayır I, Early Bronze Age, painted wares
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örneklerde özellikle koyu yüzlü kaplarda, iyi açkılan- özellikle koyu yüzlü kaplarda, iyi açkılan-
mış, ince cidarlı, bazıları ip delikli tutamaklı örnekler 
dikkat çekicidir. Yine aynı grup dâhilinde yuvarlak baskı 
bezekli örnekler ile yumrulu ve parmak baskılı parçalar 
da bulunmuştur. Höyükte aynı zamanda İTÇ astar 
bezekli kap parçaları da ele geçmiştir. Aynı buluntu 
karakteri Çebikçil ve Karacaören höyüklerinde de 
karşılaşılır. 

Elbistan Ovası’nın İ.Ö. II. binyıl Assur Koloni Çağı’nda 
önemli bir geçiş noktası olduğu kabul edilen bir görüş-
tür. Assur ticaret kervanları Orta Anadolu’ya ilerlerken 
iki ana güzergâh kullanmışlardır. Bunlardan güney yolu 
olarak adlandırılan, Maraş, Göksun, Kemer, Sarız ve 
Zamantı’yı izleyerek Kültepe’ye ulaşmaktadır. Kuzey 
yolu ise Elazığ üzerinden Tohma Çayı aracılığıyla Gürün, 
Darende hattını izleyerek Kültepe’ye ulaşır. Bu yolların 
değişik ara yollar eklenerek öne sürülen güzergâhları ise 
birçok bilim adamı tarafından değerlendirilmiştir. 

Afşin-Elbistan Ovası boyunca akan ve Ceyhan ile birle-
şen Hurman Suyu güzergâhında, bu su kıyısında yer alan 
Tanır, Yassıhöyük, Elbistan Karahöyük yerleşmeleri aynı 
zamanda Hitit yol güzergâhını da belirler. Orta Anadolu-
Elbistan bağlantısını Hurman Suyu vadisi boyunca ger-
çekleştirildiği, bu güzergâhta yer alan yerleşmelerden 
elde edilen çanak çömlek buluntuları açıklamaktadır. 
Birçok pınar ve kaynak suyunun, kayalık vadi içinden 
akan Hurman Suyu’na aktığı alanların Hitit yerleşmecile-
ri tarafından oldukça fazla benimsendiği anlaşılmaktadır. 

Özellikle Hurman Suyu boyunca uzanan Hitit yerleşme-
leri, Afşin-Elbistan hattının Hititler için taşıdığı önemi 
göstermektedir. Bu bölge, Hitit merkezi bölgesinin 
Güney Anadolu ve Mezopotamya’ya inen önemli yol 
güzergâhlarından biridir (J. Garstang, The Geography of 
the Hittite Empire [1959]). 

2010 yılında aynı güzergâhta belirlediğimiz Tudeğin 
Höyüğü de yukarıda saydığımız Hitit yerleşmeleri ile 
konum ve diğer yapısal özellikler bakımından aynı özel-
likleri gösterir (Res. 5) . Höyük üzerine açılmış çok sayı-
da define çukuru, yaklaşık 5-7 m. derinlikte, işlenmemiş 
iri taş bloklardan duvar kalıntılarının varlığını göstermek-
tedir, aynı biçimde söz konusu duvar kalıntıları ve 
konumları gözlendiğinde, ilgili tabakanın bir sur, savun-
ma duvarı, ile çevrili olduğu anlaşılmaktadır. Höyüğün 
güneydoğu bölgesinde yer alan kaynak suyu, höyüğün 
boyutları, çevresindeki kayalık alan göz önüne alındığın-
da bölgede Hitit yerleşmeleri olarak değerlendirdiğimiz 
höyüklerle doğrudan benzerlik göstermektedir. Höyükten 
eski Hitit ve Hitit İmparatorluk çağı form ve mal grupla-
rını yansıtan çanak çömlek parçaları da toplanmıştır.

Bölgede Hurman Suyu boyunca konumlanan höyükler-
den topladığımız bazı boyalı çanak çömlek parçalarının 

It is generally accepted that the Elbistan plain was an 
important passage wayfor the Assyrian Trade Colonies 
Period of the 2nd millennium B.C. Assyrian merchant 
caravans followed two major routes to central Anatolia. 
The south route followed Maraş, Göksun, Kemer, Sarız 
and Zamantı reaching Kültepe, while the north route fol-
lowed Elazığ, Tohma Çayı, Gürün and Darende reaching 
Kültepe. Deviations, with some other secondary roads, 
have been studied by many scholars.

Along the route of Hurman Suyu, which flows across the 
Afşin-Elbistan plains and joins the Ceyhan River are the 
höyüks of Tanır, Yassıhöyük and Elbistan Karahöyük which 
also identifies the Hittite road. The connection between 
central Anatolia and Elbistan followed Hurman Suyu, as 
confirmed by pottery finds from the settlements along this 
route. It is inferred, that many areas, where many springs 
and streams join Hurman Suyu as it flowed through a 
rocky valley, were heavily settled by the Hittites.

The Hittite settlements along the Hurman Suyu point 
to the importance of the Afşin-Elbistan route. This 
region is one of more important routes connecting the 
heart of the Hittite lands to those of south Anatolia and 
Mesopotamia (J. Garstang, The Geography of the Hittite 
Empire [1959]).

Tudeğin Höyüğü, identified on the same route in 2010, 
reflects the same characteristics, regarding location and 
other structural features, as the other Hittite settlements 
mentioned above (Fig. 5). The höyük has many pits dug 
by treAssure hunters which shows the possibility of the 
presence of wall remains built with unworked large stone 
blocks, reaching a depth of 5 to 7 m. An overall consid-
eration for these remains suggests a defense wall encir-
cled this layer. Considering the water source in the 
southeast part of the höyük, the dimensions of the höyük 
and the surrounding rocky area, all together suggests a 
direct parallelism with other höyüks considered Hittite 
settlements in the region. Potsherds, reflecting forms and 
wares of the Old Hittite and Hittite Imperial period, were 
also collected.

Some shards, belonging to painted wares collected from 
the höyüks located along the Hurman Suyu, closely 
resemble Hittite painted wares in respect to their surface 
treatment, form and decorative features.

Elbistan Region in the Iron Age:  
Malatya (Melid) Kingdom

The Maraş plain, extending north of the Taurus Mountains, 
reveal traces of Elazığ-Malatya and central Anatolian Iron 
Age cultures, as well as in preceding periods. The 
Malatya Kingdom, well-known from written sources and 
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Hitit boyalılarıyla, yüzey işlemleri, form ve bezeme 
özellikleriyle büyük benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Demir Çağı’nda Elbistan Bölgesi:  
Malatya (Melid) Beyliği

Maraş’ın, Toroslar’ın kuzeyinde kalan ovaları, Demir 
Çağı’nda da -diğer dönemlerde de olduğu gibi- Elazığ-
Malatya ve Orta Anadolu kültürünün izlerini taşır. Böl-
gedeki yazılı kaynaklar ve arkeolojik veriler bakımından 
iyi bildiğimiz Malatya Beyliği’nin Elbistan Ovası’ndaki 
verimli tarım arazilerini de kontrol ettiği anlaşılmaktadır. 
Gurgum Beyliği’nden günümüze kalan yazıt, stel, heykel 
ve kabartmalarla karşılaştırıldığında, Elbistan Bölgesi’nde 
bu dönemin ürünü olan arkeolojik bulguların oldukça 
yetersiz olduğu görülür. Elbistan-Karahöyük’ten elde 
edilen veriler Hitit Çağı çanak çömleklerinin bazı ufak 
değişikliklerle Demir Çağı’nda da devam ettiği yönünde-
dir. Geometrik, ızgara, kafes, tarama boya bant bezeme-
li çanak çömlekler de yine Demir Çağı özellikleri göste-
rir. Aynı katmanda ortaya çıkarılan hiyeroglif yazıtlı bir 
stel, lokalizasyon açısından önemli ipuçları vermiştir.

Elbistan-Karahöyük’te in situ olarak bulunmuş olan hiye-
roglif yazıtlı stel genel olarak İ.Ö. 1200-1000 yılları 
arasına tarihlendirilmiştir. Yazıtta, bu stelin kente gelen 
“büyük kral”ın anısına ve fırtına tanrısının onuruna 
dikildiği ifade edilmektedir (J. D. Hawkins, Corpus of 
Hierogliphic Luwian Inscriptions, Inscriptions of Iron 
Age [2000] 287).

Karahöyük’ün hemen güneyinde Izgın Köyü’nde ortaya 
çıkarılan iki hiyeroglif yazıtlı stel bölgenin Malatya 

archaeological data in the region, is understood to have 
controlled fertile agricultural land in the Elbistan plain. 
Comparisons with stelae, inscriptions, sculpture and 
extant reliefs from the Gurgum Kingdom, reveals those, 
extant from Elbistan region, are very few. Data obtained 
from Elbistan-Karahöyük shows that Hittite pottery 
continued into the Iron Age with some minor alterations. 
Pottery, with geometric, grid, hatching and band deco-
rations, also reflect characteristics of the Iron Age. A stele 
with hieroglyphs, uncovered in the same layer, 
has provided us with important information regarding 
localization.

A stele with hieroglyphs found in situ at the Elbistan-
Karahöyük is generally dated to 1200-1000 B.C. The 
inscription states that the stele was erected in honor of 
the “Great King” who visited the city and in honor of the 
storm god (J. D. Hawkins, Corpus of Hierogliphic Luwian 
Inscriptions, Inscriptions of Iron Age, 2000, 287). 

Two stelae with hieroglyphs, discovered at Izgın Köyü 
right to the south of Karahöyük, verify the connection of 
the region with Malatya. The person who had erected 
the stele presents himself as the ruler of Malazi (Malatya) 
city and states that he will ascend the throne of his father 
(Hawkins, op. cit. 2000, 314; A. Çiftçi, A Study of the 
Elbistan Plain – with Special Reference to the Assyrian 
Colony, the Hittite and Neo-Hittite Periods [unpublished 
master’s thesis, University of Liverpool] 2008).

A hieroglyphic inscription was identified on a rock sur-
face near Sahren Suyu, which rises from a medieval 
structure in Yukarı Boğaz area at Afşin-Tanır Kasabası 
during our surveys in 2009.

Res. / Fig. 5   Tudeğin Höyüğü
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bağlantısını pekiştirir. Steli diktiren kişi, kendini Malazi 
(Malatya) Şehri’nin yöneticisi olarak tanıtır ve babasının 
tahtına oturacağını ifade eder (Hawkins, age. 2000, 314; 
A. Çiftçi, A Study of the Elbistan Plain - with Special 
Reference to the Assyrian Colony, the Hittite and Neo-
Hittite Periods [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
University of Liverpool] 2008).

Afşin-Tanır Kasabası’nda bugün bir Ortaçağ yapısı için-
den çıkan Yukarı Boğaz bölgesinde, Sahren olarak adlan-
dırılan kaynak suyu çevresinde 2009 yılında yaptığımız 
çalışmalarda kayalık zemine işlenmiş, hiyeroglif yazıt 
tespit edilmiştir. 

2010 yılı çalışmalarımız daha çok bu yazıt üzerinde 
yoğunlaşmıştır. İçeriği bugün tam olarak çözülememekle 
birlikte, İ.Ö. 9.-8. yy.’lar arasına tarihlendirilen yazıtta 
Malazi adı okunmuştur. Bu veri, yazıt konumu açısından 
da oldukça önemli olmuştur. Geç Hitit Dönemi’ne tarih-
lendirilen bu yazıt, yukarıda da ana hatlarıyla bahsettiği-
miz Hitit Dönemi yol güzergâhlarının tespiti açısından 
önemli bir kanıttır. 

Ön veriler ışığında ve daha önce okunmuş olan yazıtlar-
dan da yola çıkılarak, Elbistan bölgesinin Malatya 
Beyliği etkisinde ve denetiminde olduğunu söylememiz 
mümkündür. Bulunmuş olan bu yeni yazıt bu etkinin 
coğrafi sınırının, Tanır bölgesine kadar uzandığını göster-
mektedir.

Efforts in 2010 concentrated on this inscription. Although 
not clearly understood, it is dated to the 9th-8th centuries 
B.C. and the name Malazi has been deciphered. This 
data is of importance for the position of the inscription. 
Dated to the Late Hittite Kingdoms period, this inscrip-
tion is important evidence for the identification of routes 
mentioned above.

As a preliminary conclusion deriving from new evidence 
and formerly deciphered inscriptions, it is possible to 
state that Elbistan region was under the domination and 
influence of the Malatya Kingdom. This new inscription 
shows that the extension of the influence had reached 
Tanır area.
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9 Ağustos ile 9 Eylül 2010 tarihleri arasında yürütülen 
çalışmalarımız Gerda Henkel Vakfı tarafından desteklen-
miştir*.

Epigrafya Araştırmalarının Sonuçları (T. Corsten)

Bu yılki epigrafya araştırmaları Tefenni, Karamanlı, 
Yeşilova ve Kemer ilçelerinin yer aldığı alanda yoğunlaş-
tı. Daha önceden yayınlanmış olduğu anlaşılan birkaç 
yazıta ek olarak yeni metinler bulundu. Tefenni bölge
sinde ele geçen üç yeni yazıttan, mezar yazıtı olduğu 
anlaşılan ikisi büyük ölçüde zarar görmüştür ve zor 
okunmaktadır. Sazak Köyü yakınlarında bulunan üçüncü 
metin ise tanrı Men’e ithaf edilmiştir ve oldukça ilginçtir. 
Bugüne kadar antik Kibyra yöresinde ele geçen Men 
adının geçtiği ikinci örneği oluşturmaktadır. İlk yazıt ta 
yine aynı köyde bulunmuştu (N. P. Milner, Kibyra
Olbasa Bölgesi Epigrafya Araştırması [1998] 44 Sayı 
110). Buna göre muhtemelen antik bir yerleşme olan bu 
mevkide (‘Alassos’ ?) Men kültünün yaşadığı sonucuna 
ulaşabiliriz.

İlginç bir yazıt da Çaltepe’de (Yeşilova) görülmüştür. Bir 
ithaf yazıtını andırmakla birlikte düzgün olmayan yassı 
ve büyükçe bir taşa oyulmuştur.

Çeltek’te (Yeşilova) üzerinde alışılageldik metinlerin yer 
aldığı iki mezar taşı, Kozluca’da mezar anıtı işlevini 
gören kavisli yapısıyla ‘hemikyklion’u andıran bir mezar 
taşı ile Marcus Aurelius ile Herakles’e adanmış iki ithaf 

* Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile 
yürütülen çalışmalarda Bakanlık Temsilcisi olarak D. Ongun’a 
yardımları için teşekkür ederiz. Ayrıca Burdur Arkeoloji 
Müzesi Müdür H. A. Ekinci’ye de verdiği desteklerden ötürü 
teşekkürü borç biliriz. Corsten ve Hülden’in yanı sıra 2010 
yılındaki çalışmalara katılanlar: M. Simon, Z. Cengel (Karl-
sruhe Uygulamalı Bilimler Üniversitesi), Dr. J. Gebauer 
(Münster Üniversitesi), K. Zimmer M.A., I. Zimmermann, M. 
Förg (Münih Üniversitesi) ve E. Schneidenbach (Tübingen 
Üniversitesi).

The campaign in 2010 lasted from the 9th of August to 
the 9th of September and was supported by the Gerda 
Henkel Stiftung*. 

Results of the Epigraphy Survey (T. Corsten)

This year’s epigraphic survey concentrated on the area of 
the ilçe of Tefenni, Karamanlı, Yeşilova, and Kemer. In 
addition to several inscriptions which turned out to have 
been published previously, the following new texts were 
found: The Tefenni region yielded three new inscriptions, 
two of which, apparently epitaphs, are heavily damaged 
and therefore hard to read. The third text, damaged as 
well, is rather interesting: it was found near the village of 
Sazak and represents a dedication to the god Men. This 
is only the second inscription in the territory of ancient 
Kibyra mentioning this god; the first one was discovered 
in the same village (N. P. Milner, An Epigraphical Survey 
in the Kibyra-Olbasa Re gion [1998] 44 Nr. 110). We can 
thus conclude that a cult of Men existed at this location, 
which must have been an ancient site (perhaps ‘Alassos’).

A curious inscription turned up in Çaltepe (Yeşilova). It 
seems to have been a dedication, but it is carved on a 
large and flat stone of irregular shape.

In Çeltek (Yeşilova) two tombstones came to light and in 
Kozluca (Kemer) two dedications and a tombstone. 
While the texts on the items from Çeltek are rather 
conventional, the epitaph from Kozluca mentions a 

* The permission was kindly issued by the General Directorate 
of Monuments and Museums, whose representative D. 
Ongun (Archaeological Museum of Fethiye) the authors 
would like to thank for his great help. Support was also pro-
vided by the director of the Archaeological Museum at Bur-
dur, H. A. Ekinci, to whom we are also very grateful. In addi-
tion to Corsten and Hülden, participants of the campaign in 
2010 were M. Simon, Z. Cengel (University of Applied Sci-
ences Karlsruhe), Dr. J. Gebauer (University of Münster), K. 
Zimmer M. A., I. Zimmermann, M. Förg (all University of 
Munich), and E. Schneidenbach (University of Tübingen).

Kibyratis Araştırmaları 2010

Research in the Kibyratis in 2010
Thomas CORSTEN – Oliver HÜLDEN
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yazıtı ele geçmiştir. Bu son örnek tanrının rahibinin 
ağzından yazılmıştır.

Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırmaları (O. Hülden)

2010 yılındaki saha çalışmalarımız bir kez daha Gölhisar 
Gölü’ne uzanan yarımada üzerindeki antik yerleşmede 
yoğunlaştı. Bununla bağlantılı olarak Toprak Tepesi’nde 
yer alan nekropol son çalışmalarda tümüyle belgelen-
mişti. Ancak yarımadadaki birkaç arkeolojik kalıntıda ve 
özellikle kuzeybatı tepe üstünde kayalık yüzeye oyul-
muş yapılarda (Res. 1) çalışmalarımız eksik kalmıştı. 
Tıpkı yarımadanın güneydoğusunda bulunanlar gibi 
bunları yorumlayıp tarihlemek de zordur (krş. ANMED 
8, 2010, 144145). Bu antik kalıntıların en azından bir 
kısmının Arkaik Dönem’e ait olmaları gerekirdi. Bazı 
İslami kaynaklarda sözü edilen geç Ortaçağ ve erken 
modern yerleşmeyi de dikkate almak zorundayız; zira bu 
yerleşme daha eski yapıları yok etmiş olabilir. Yakın 
dönemlerin çanak çömlek parçaları dışında gözle görü-
lebilir tek bulgusu moloz ve harçla örülmüş iki kale 
duvarıdır. Bunlardan biri yarımadayı çevresindeki batak-
lık alandan ayırırken, diğeri kuzeybatıdaki tepenin üstü-
nü korur. Bu koşulların bir sonucu olarak gerek antik 
yerleşmenin gerekse daha geç evrelerin kesin bir rekons-
trüksiyonunu yapmak sorun teşkil eder. Yarımadanın 
2010 yılında tamamlayabildiğimiz belgeleme ve ölçüm-
leme çalışmalarından sonra yerleşmenin yüzeyde görü-
len bütün yapılarının ve Toprak Tepesi’ndeki nekropolün 
ayrıntılı ilk planlarını sunmamız mümkün olacaktır.

Yarımadanın birkaç bölümünde yaptığımız incelemeler 
öncelikle yerleşmedeki Arkaik çanak çömlek lere (J. 
Gebauer çalışmaktadır) dair bilgilerimizi pekiş tirmekle 
kalmamış, yeni buluntular elde etmemizi de sağlamıştır. 
Olasılıkla bir quadrigaya ait Kıbrıs’tan gelme pişmiş 

‘hemikyklion’, a curved structure that served as a grave 
monument. The two dedications are addressed to the 
emperor Marcus Aurelius and to Herakles respectively, 
the latter by a priest of the god.

The Historical and Archaeological Survey  
(O. Hülden)

Our fieldwork in 2010 was concentrated again on the 
ancient settlement situated on the peninsula projecting 
into the Gölhisar Gölü. While the associated necropolis 
on Toprak Tepesi was documented completely during the 
last campaign, several archaeological remains on the 
peninsula –first and foremost, structures cut into the 
rocky surface on the north-western hilltop (Fig. 1)– had 
to be studied and measured. They were as difficult to 
interpret and date as those in the south-eastern part of 
the peninsula (cf. our report in ANMED 8, 2010, 144-
145). At least part of them could be ancient and, if so, 
may belong to the archaic period, although we have to 
take into account the considerable late-medieval and 
early-modern settlement, mentioned in several Islamic 
sources; it may have destroyed older structures. Curiously, 
the only clearly visible evidence of these earlier periods, 
apart from pottery sherds, are two fortification walls built 
of rubble and mortar. While one of them separates the 
peninsula from the marshy land surrounding it, the other 
protected the highest peak of the north-western hilltop. 
As a result of these circumstances, a definite reconstruc-
tion, both of the ancient settlement and of the earlier and 
the earliest phases, is problematic. The documentation 
and measuring of the peninsula was completed in 2010. 
In the near future, we will be able to present a first 
detailed plan of all the structures of the settlement visible 
on the surface, and also of the necropolis on Toprak 
Tepesi.

A re-examination of several parts of the peninsula not 
only enhanced our knowledge of the primarily Archaic 

Res. 1   Gölhisar Gölü’ndeki yarımadanın kuzeybatı yamacı 
(doğudan görünüş)
Fig. 1   North-western slope of the Peninsula at Gölhisar Gölü 
(view from the east)

Res. 2
‘Eski Kibyra’: 
Arkaik Dönem 
terrakotta at başı
Fig. 2
‘Old-Kibyra’: 
Archaic period 
terracotta horse’s 
head
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topraktan yapılmış Arkaik at heykelciği başı (Res. 2), 
aynı dönemden birçok mimari terrakottalar kayda değer 
buluntulardır. En ilginç keşfimiz kireçtaşından yapılmış 
yırtıcı kuş heykelinin gövdesiydi (Res. 3). Bununla 
Samos, Sardis ve Tire’de İ.Ö. 6. yy.’dan kalma az sayıda-
ki benzer heykeller arasında bağlantı kurulabilir. Bu 
heykellerin kutsal alanlara yerleştirildiği ve bazen elin-
deki yırtıcı kuşla tasvir edilen tanrıça Kybele ile ilişkili 
olabileceği tahmin edilmektedir. Gölhisar Gölü’ndeki 
kuş da benzer bir dini bağlamda ve at başı ile birlikte 
değerlendirilmelidir. Mimari terrakottalar yarımadada 
önemli bir Arkaik kutsal alanın varlığını akla getirir. 
Yarımadadaki yerleşmeyi en azından Arkaik Dönem’de 
dinsel bağlantılara sahip yerel bir “merkez” olarak gör-
memizin nedenlerinden biri de budur. Kırsal iç bölgeler-
de devam eden yüzey araştırmalarımızda elde ettiğimiz 
diğer ipuçları da bulunmaktadır. Toprak Tepesi’nin batı-
sında bilinen Arkaik kalıntıların yanı sıra Gölhisar 
Gölü’nün güneyinde kalan alanda yüzeyde bulunan 
çanak çömlek parçaları da değerlendirildiğinde yine 
aynı döneme işaret eder. Bunların hepsini bir araya 
getirdiğimizde yarımadadaki yerleşmenin, Hellenistik 
Dönem’de Pisidialılar tarafından kurulmuş olduğunu 
bildiğimiz Kibyra şehrinin Lydia dönemindeki öncülü 
‘Eski Kibyra’ ile ilişkilendirilmesi giderek daha mümkün 
görünmektedir (krş. Strabo 13.4.7).

Tefenni ve Karamanlı sahasında Anadolulu atlı tanrı 
Kakasbos’a (Res. 4) ait iki kutsal kaya alanına odak
landık. Birkaç düzinesinin muhafaza edildiği kabartma-
larda önceden başka bilim insanları çalışmış olmasına 
rağmen, on yeni örnek bulduk. Bunlardan birinde iki 

pottery of the site (the pottery is being studied by J. 
Gebauer) but also provided some other remarkable find-
ings. Apart from the head of a small archaic horse figu-
rine made of terracotta, probably belonging to a quad-
riga and possibly originating from Cyprus (Fig. 2), sev-
eral fragments of architectural terracottas from the same 
period were found. But the most exciting discovery was 
the sculptured torso of a bird of prey, made of limestone 
(Fig. 3). It can be connected with a small group of com-
parable statues from the 6th cent. B.C. found at Samos, 
Sardeis, and Tire. It has been assumed that all of them 
were set up in sanctuaries, and there is a connection to 
the goddess Kybele, who is sometimes depicted with a 
bird of prey on her hand. The bird from Gölhisar Gölü 
possibly can be placed in a similar religious context. In 
combination with the horse head and the architectural 
terracottas, it suggests the existence of an important 
archaic sanctuary on the peninsula. This is one more 
reason for regarding the settlement on the peninsula as a 
local market center with supra-regional connections – at 
least for the archaic period. Other hints were provided 
by our continuing surveys in the rural areas, and in addi-
tion to the known archaic sites west of Toprak Tepesi, we 
found several smaller and badly destroyed sites in the 
area south of Gölhisar Gölü, which, judging from the 
pottery sherds found on the surface, must belong to the 
same period. If we take all this together, it seems more 
and more likely that the settlement on the peninsula 
might be identified with ‘Old-Kibyra’, the Lydian prede-
cessor of the known city of Kibyra, founded by Pisidians 
in the Hellenistic period (cf. Strabo 13.4.7).

Res. 3   ‘Eski Kibyra’: İ.Ö. 6. yy. yırtıcı kuş 
heykeli torsosu (Çiz. K. Zimmer)
Fig. 3   ‘Old-Kibyra’: Torso of a bird of prey 
sculpture from the 6th cent. B.C.  
(drawing by K. Zimmer)

Res. 4   Tefenni’nin güneybatısında kaya kutsal alanı
Fig. 4   Rock-sanctuary to the south-west of Tefenni
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Dioskuroi tasvir edilmiştir (rölyeflerin tamamı K. Zimmer 
tarafından yayınlanacaktır). Ayrıca kaya kutsal alanları-
nın yakın ve daha uzak çevresinde yüzey araştırmaları 
yaptık. Eski kült geleneklerine ilişkin bulgular elde ede-
medik ama Tefenni’nin güneybatısına doğru, yüzeyden 
toplanan çanak çömleklerden anlaşıldığına göre en son 
Hellenistik Dönem ve Roma İmparatorluk dönemlerinde 
iskân edilmiş birkaç küçük ören ve tepe üstüne kurulmuş 
kırsal bir yerleşme keşfettik.

2010 yılındaki saha çalışmamızın sonuncusu Salda 
Gölü’nün yukarısında, geniş bir doruk yaylasının güney-
batısında yer alan sağlam duvarlarla çevrili bir örendir. İki 
kısımdan oluşmuş mimari kalıntıları belgeleyip ölçümle-
rine başladık. Yaylanın başında doğudan yaklaşınca 
molozdan yapılma kuleleri ve huniye benzer ön avluya 
açılan kapısı ile yaklaşık 800 m. uzunluğunda bir duvarla 
karşılaşılır. Yayla yaklaşık 2 km. uzunluğunda büyük bir 
perde duvarla çevrilidir; burada da kuleler, kapılar ve 
kuzey ucunda iyi korunmuş kaleyi andıran bir yükselti 
vardır (Res. 5). Yamaçtan aşağı yaklaşık 10 m. yüksekli-
ğinde moloz taşlarla örülmüş duvarının iç tarafında tarihi 
belirsiz bir dönemin küçük evlerine ait olduğu anlaşılan 
çok kötü muhafaza edilmiş birkaç mimari yapı yer 
almaktadır. ‘Kale’nin alt tarafında güneybatı yönündeki 
geniş bir perde duvarla çevrili dikdörtgen yapı sahanın 
yüzeyinde görülebilen tek binadır. Böyle konuşlanmış 
olduğu için öreni tahkim edilmiş bir yerleşme mi yoksa 
bir tür hisar olarak mı yorumlamak gerektiği belirsizdir. 
Böyle bir kalenin benzerleri en çok İç Anadolu’da karşı-
mıza çıkmıştır. Yüzeyden topladığımız ve Arkaik Dönem’e 
tarihlenebilecek çanak çömlek parçaları da aynı doğrul-
tuda ipuçları verir. Dolayısıyla bölgemizin güney kesi-
minde olduğu kadar kuzeyinde de Arkaik Dönem’den 
itibaren tarihlenebilen, böylelikle değişik açılardan karşı-
laştırma yapma olanağı veren önemli ve birçok yönüyle 
farklı tahkim edilmiş iki yer bulunmaktadır.

In the area of Tefenni and Karamanlı, we focused on two 
rock-sanctuaries of the Anatolian rider god, Kakasbos 
(Fig. 4). Although the reliefs, of which several dozens 
have been preserved, have been studied previously by 
other scholars, we found ten new examples, one of 
which shows the two Dioskouroi (all reliefs will be pub-
lished by K. Zimmer). In addition, we surveyed the near 
and the more distant vicinity of the rock-sanctuaries. We 
found no evidence of older cult traditions but, instead, 
discovered several smaller sites and a rural hilltop settle-
ment to the south-west of Tefenni, the last of which was 
inhabited during the Hellenistic and Roman imperial 
periods. This can be inferred from pottery collected on 
the surface.

The last main focus of our fieldwork in 2010 lay on the 
large hilltop plateau south-east above Salda Gölü, where 
an extended and well-fortified site is situated. At the 
beginning of the plateau, there is an approx. 800 m. long 
barrier-like wall built of rubble with towers and a gate 
showing a funnel-like forecourt. The plateau itself is 
taken up by a huge curtain wall with a length of approx. 
2 km.; it also features towers, gates, and a well-protected 
castle-like elevation in its northern corner (Fig. 5). In the 
interior of this ‘castle’ with its sloping, approx. 10 m. 
high wall built of rubble stones, we identified several 
badly preserved architectural structures, obviously 
belonging to smaller houses of uncertain date. The only 
building visible on the surface in the area is a huge rec-
tangular structure, enclosed by the large curtain wall, 
situated to the south-east below the ‘castle’. Because of 
this situation it is unclear whether the site would be inter-
preted as a fortified settlement or as a kind of fortress. 
However, the efforts to protect this place have been 
enormous, and parallels for this kind of fortifications are 
found most frequently in Central Anatolia. Pottery 
sherds, which we collected from the surface and which 
can be dated to the Archaic period, point in the same 
direction. Thus, for the northern, as well as for the south-
ern part of our region, we have two important and, in 
several ways, different fortified places dating from the 
Archaic period which offer a good basis for comparisons 
in different ways.

Res. 5   Salda Gölü’nün yukarısında tahkim edilmiş Arkaik ören 
(‘kale’nin güneybatıdan görünüşü)
Fig. 5   The fortified archaic site above the Salda Gölü (the ‘castle’ 
from south-west)
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Mersin iline bağlı Erdemli ve Silifke ilçeleri arasındaki 
dağlık bölgede, Antik Dönem kırsal yerleşimlerini ortaya 
çıkarabilmek amacıyla başlatılan arkeolojik yüzey araş-
tırmaları 2010 yılında da sürdürülmüştür. Bu dağlık 
coğrafyada tespit edilen iyi korunmuş çok sayıdaki kırsal 
yerleşimin tipolojik olarak çeşitlilik gösterdiği anlaşıl-
maktadır. Bunlar arasında, basit ya da daha kompleks 
çiftlikler, küçük köyler, kentlerin yakınında konumlanan 
orta ya da büyük boyutlu köyler ile ürünün işlenmesi 
için köylerin içinde yapılmış atölyeler bulunmaktadır. Bu 
durum, bölgenin Antik Çağ ekonomisinde tarımsal üreti-
min önemli bir rol oynadığına ve üretime yönelik farklı 
uygulamaların varlığına işaret etmektedir ve bunların 
bölgedeki yerleşim düzenlemesini şekillendirdiği anla-
şılmaktadır.

2010 yılında, proje konusuyla bağlantılı arkeolojik alan-
larda belgeleme ve yeni tespit çalışmaları gerçekleştiril-
miştir. Bu kapsamda, daha önceki çalışmalar sırasında 
gidilemeyen alanlar araştırılmış, total station ve GPS gibi 
ölçüm aletleri kullanılarak, tespit edilen yapıların topog-
rafik planları çıkarılmış, hava fotoğrafları çekilmiştir. 
İncelemeler sonucunda, bölgedeki kırsal yerleşimlerin 
ortaya çıkmasında etkili olan coğrafi/iklimsel ve sosyal/
siyasi şartlar hakkında veriler elde edilmiştir. Arkeolojik 
kanıtlar, bölgede özellikle İ.S. 2. yy. sonu - 3. yy. başıyla 
birlikte artarak devam eden bir mimarinin ve bağlantılı 
olarak üretim sürecinin varlığını destekler. Bununla bir-
likte, daha önceki dönemlere ait az sayıda kırsal yerle-
şim de tespit edilmiştir ve bu tespitlerin arttırılması 
hedeflenmektedir.

Önceki sezon çalışmalarında, bölgede önemli bir yere 
sahip olan çiftlikler araştırılmış ve bunlar hakkında 
sonuçlara ulaşılmıştı. 2010 yılında ise ağırlıklı olarak 
antik köyler üzerinde durulmuştur. Bunlar iyi korunmuş 

Archaeological surveys initiated to identify the ancient 
rural settlement in the mountainous area between 
Erdemli and Silifke ilçes of Mersin continued in 2010. 
Numerous rural settlements identified in this rugged ter-
ritory display a typological variety encompassing simple 
to complex farmsteads, and small, medium or large vil-
lages located near cities with workshops located inside 
the villages for processing produce. This suggests that 
agricultural production had an important part to play in 
the region’s ancient economy and that there existed a 
variety of implementations for production, thus shaping 
the settlement patterns of the region.

In 2010, documentation and new identifications were 
carried out at sites within the frame of the project. Areas 
that could not be visited previously were visited and 
surveyed using total station and GPS and their topo-
graphic maps were drawn. Aerial photos were taken, as 
well. Studies brought to light new data regarding the 
geographic/climatic and social/political conditions that 
paved the way for the emergence of the rural settlements 
in this region. Archaeological evidence supports the 
existence of architecture and relevant production increas-
ing toward the end of the 2nd century and into the 3rd 
century A.D. In addition, fewer earlier rural settlements 
were identified, but hopefully, this will increase with 
further research.

In the previous campaigns, farmsteads which had an 
important place in the region were surveyed and conclu-
sions were made. However, in 2010 concentrated was 
centered on ancient villages. With their well-preserved 
remain, these villages provided detailed information 
regarding life in antiquity. New data was recorded.

The ancient settlement at Işıkkale within Karadedeli 
Köyü of Silifke can provide information on the layout of 

Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve  
Tarımsal Organizasyon Araştırması 2010

Surveys of Urbanization and Agricultural  
Organization in Rough Cilicia in 2010

Ümit AYDINOĞLU
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kalıntılarıyla Antik Dönem yaşantısının ve yerleşim plan-
lamasının nasıl olduğu konusunda ayrıntılı bilgi sağlayan 
örneklerdir ve yapılan incelemeler sonucunda tespit 
edilen yeni arkeolojik veriler kayda geçirilmiştir. 

Silifke Karadedeli Köyü, Işıkkale antik yerleşimi, bölge-
deki bu tür köylerin planlaması ve dönemler içindeki 
gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi verebilecek durumdadır 
(Res. 1). Işıkkale’nin yakınlarında yer alan Karakabaklı 
ise bir diğer örnektir ve bölgedeki kırsal yerleşimlerinin 
gelişimi hakkında ayrıntılı bilgiler sağlaması açısından 
önem taşımaktadır. Bu iki antik yerleşimin sahildeki 
Korasion’un yakınlarında yer alması ve bu kentle antik 
bir yol bağlantısının bulunması dikkat çekicidir. Bu yol 
rotasında ayrıca çok sayıda kırsal yerleşimin tespit edil-
miş olması sahildeki antik kentler ve khora arasındaki 
ilişkiyi açıklaması açısından önem taşımaktadır. Kara-
kabaklı, sahip olduğu iyi korunmuş durumdaki yapılarıy-
la dikkat çekmektedir. Burada kuleli bir avluya sahip 
çiftlik, çalışma ve depolama yapıları, üretim donanımla-
rı, sarnıçlar, iki anıtsal kapı/tetrapylon, iki kilise, antik 
yol, konutlar ve mezarların varlığı bilinmektedir. Bu 
yapıların büyük çoğunluğunun dönemler içerisinde 
eklenmiş olması yerleşimin sürekliliğine işaret eder 
(Res. 2). Anıtsal yapılarıyla bu kırsal yerleşim –kentsel 
mimarinin izlerini taşıması açısından– dikkate değerdir 
ve geç Antik Dönem’de anıtsal yapılarıyla farklı bir kırsal 
yerleşim örneği ortaya koyar. Karakabaklı dışında da, 
bölgede benzer uygulamaların olması, bu dönemdeki 
kırsal yerleşim kavramını yeniden tartışmayı zorunlu 
hale getirmektedir. 

2010 yılı çalışmaları kapsamında, Silifke Demircili 
Köyü-Yenibahçe Köyü sınırındaki Güvercinlik, Silifke 
Karadedeli Köyü çevresinde bulunan Kültesir ve Sinek-
kale antik yerleşimlerinde de incelemeler gerçekleştiril-
miştir. Kültesir’de yapılan incelemelerde tespit edilen ve 

such villages in the region and their development 
through the ages (Fig. 1). Another example is the Kara
kabaklı community near Işıkkale which will shed 
important light on the development of rural settlements. 
It is worth noting that both settlements are located close 
to the ancient city of Korasion and connected to it via an 
ancient road. Furthermore, many other settlements were 
identified along this road revealing the relation between 
ancient cities on the coastline and their chora. Karakabaklı 
stands out with its well-preserved remains: a farmstead 
with tower, work and storage buildings, production 
equipment, cisterns, two monumental structures/
tetrapylon, two churches, ancient road, houses and a 
cemetery. A great majority of these buildings were added 
over time, pointing to the long life of the settlement (Fig. 
2). Presence of monumental structures is worth noting 
for they contain traces of urban architecture in a rural 
settlement making this rural settlement unique as a 
different example of monumental structures. Importantly, 
apart from Karakabaklı, there are other rural settlements 
with similar patterns and this would make it necessary 
to re-evaluate the concept of rural settlements in 
this period.

During 2010 campaign, ancient settlement of Güvercinlik 
on the border between Demircili and Yenibahçe villages 
of Silifke, as well as Kültesir and Sinekkale settlements 
near Karadedeli Köyü of Silifke. A large structure with 
polygonal masonry walls was identified at Kültesir and 
due to findings inside, it is thought to be a workshop 
(Fig. 3). This is of importance for it indicates the presence 
of production sites within the settlements and also sheds 
light onto the pattern of the ancient villages in the region. 

Similar archaeological sites in and around Korykos were 
also visited. Buildings at Demirciören were surveyed to 
identify functions and a church was documented. It was 

Res. / Fig. 1   Işıkkale Res. / Fig. 2   Karakabaklı
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yan duvarlarında poligonal duvar örgüsüne sahip büyük 
boyutlu yapının sahip olduğu donanımlardan bir atölye 
olduğu anlaşılmaktadır (Res. 3). Bu durum, köy yerle-
şimlerinin içlerinde bu tür üretim mekânlarının bulundu-
ğuna işaret etmesi açısından önemlidir ve bölgedeki 
Antik Dönem köylerinin sahip olduğu planlama hakkın-
da bilgi sağlar. 

Araştırmalar kapsamında, Korykos ve çevresindeki ben-
zer arkeolojik alanlar da ziyaret edilmiştir. Demirciören’-
de yapıların işlevlerinin anlaşılmasına yönelik çalışmalar 
yapılmış ve burada bir kilise yapısı belgelenmiştir. Bu 
alandaki Hıdırlı Kale’de ise antik köyün yayılımı ve plan-
laması hakkında bilgiler elde edilmesi hedeflenmiştir. 
Narlıkuyu Hasanaliler Köyü ve çevresindeki araştırma-
larda ise daha önceki araştırma sezonlarında tespit edi-
len antik yerleşimlerin ayrıntılı inceleme ve belgelemele-
ri gerçekleştirilmiştir. 

Erdemli’ye bağlı köylerde daha önceki araştırma sezon-
larında tespit edilen proje konusuyla ilgili alanlarda 
çalışmalara devam edilmiştir. Batısandal Köyü Öküzlü’de 
yapılan çalışmalarda yerleşim düzenlemesinin açığa 
çıkarılması hedeflenmiştir. Erdemli merkezinde bulunan 
Hayrat mahallesinde bulunan kalıntıların antik bir köye 
olduğu tespit edilmiştir. Burada çok sayıda mekâna ait 
duvarlar, bir kilise, atölye yapıları bulunduğu görülmek-
tedir (Res. 4). Bu alanda bulunan tarımsal yapıların 
mimari olarak yeniden kurgulanmaları ve yapı teknikle-
rinin açığa çıkarılabilmesi için, ekip üyesi Dr. F. Özbay’ın 
katılımlarıyla çalışmalar sürdürülmüş, alandaki çeşitli 
yapı gruplarının ayrıntılı incelemeleri ve belgelemeleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın sürdürüldüğü bölgedeki kırsal yerleşimle-
rin sürekliliğini ortaya çıkarabilmek amacıyla, Hellenistik 
Dönem kanıtları da incelenmiştir. Bölgede Hellenis tik 
Dönem’deki imar etkinlikleri kapsamında yapıldığı 
bilinen kale yerleşimlerdeki iskanın, Roma ve erken 
Bizans Dönemlerinde de devam ettiği anlaşılmaktadır. 
Bunların kurulu olduğu ve surla çevrili olan akropolün 
yamaçlarında, savunma amacının dışında sivil yapılan-
maların varlığı tespit edilmiştir. Çalışmalar kapsamında 
ayrıca kırsal yerleşimlerin sahip oldukları kiliselerle ilgili 
inceleme çalışmalarına da Prof. Dr. A. Aydın’ın katılım-
larıyla devam edilmiştir ve elde edilen veriler çiftlik 
yerleşimleri ve dinsel mimari arasındaki ilişkinin açıkla-
nabilmesi için kullanılacaktır.

Tespit edilen arkeolojik kanıtlar ışığında, bölgedeki antik 
köy yerleşimlerinin planlamaları hakkında da bilgiler 
elde edilmiştir. Bunlar sınırlı bir alanda birbirlerine yakın 
şekilde inşa edilmiş yapılardan oluşmaktadırlar. 
Buralardaki evlerin bir avluya sahip oldukları ve bu avlu 

aimed to collect data regarding the extension and plan-
ning of the ancient village at Hıdırlık Kale. Surveys in and 
around Hasanaliler Köyü of Narlıkuyu conducted 
detailed investigation and documentation of previously 
identified ancient settlements.

In the villages of Erdemli, work continued at sites previ-
ously identified. Work at Öküzlü of Batısandal Köyü 
identifyied the settlement’s pattern. Remains at Hayrat 
Mahallesi of Erdemli city center were found to belong to 
an ancient village of an earlier period. A church, work-
shops and walls defining many rooms, were also noted 
(Fig. 4). Work continued with Dr. F. Özbay joining the 
project to assist in identifying construction techniques 
and architectural reconstruction of agricultural struc-
tures. Various groups of buildings were also studied and 
documented in detail.

Res. 3   Kültesir, zeytinyağı atölyesi
Fig. 3   Kültesir, olive oil workshop

Res. 4   Hayrat, yapıların farklı dönemlerdeki kullanımı
Fig. 4   Hayrat, use of buildings in various periods
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içerisinde sarnıç ve anakayaya oyulmuş presler görül-
mektedir. Zaman içinde yapılan eklentiler bu yerleşimle-
rin birçoğunun sürekliliğine işaret eder. Yerleşimlerin 
genelinde, kiliselerin varlığı görülür. Düzenli caddeleri-
nin olmayışı bir planlamanın olmadığına işaret eder. 
Bunların bir antik yola ya da antik kente yakın kurulmuş 
olmaları da dikkat çekicidir. Bölgedeki kırsal yerleşimler-
le ilgili ayrıntılı çalışmalar sonraki sezonlarda da devam 
ettirilecektir. 

In order to clarify the historical continuity of the settle-
ments, evidence from the Hellenistic period was 
explored, finding fortified settlements built in the 
Hellenistic period continued through the Roman and 
early Byzantine periods. On the slopes of the hills, where 
these fortified settlements are located, civilian buildings 
not related with defense purposes are seen. Exploration 
of churches in these rural settlements was continued 
with Prof. Dr. A. Aydın. Data collected will be used to 
clarify connections between farm settlements and reli-
gious architecture.

Gathered archaeological evidence provides information 
regarding the planning of the ancient village settlements 
in the region. These settlements comprise buildings con-
structed in close proximity with each other within a lim-
ited area. The houses have a courtyard with a cistern and 
presses hewn into bedrock. Annexes built in subsequent 
periods indicate many of these settlements had a long 
life. Churches, as a general rule, are found in the settle-
ments, and absence of a regular street would indicate no 
preplanning. It is worth noting that the settlements are 
located close to an ancient road or city. Detailed studies 
will continue in future campaigns.
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Mersin ili, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Boz
yazı, Anamur ilçelerinde Yerleşim Tarihi ve Epigrafya 
Araştırmaları kapsamında amacımız antik dönemde 
Kilikia Trakheia (Dağlık Kilikia) olarak bilinen bölgenin 
sınırları içerisinde bulunan antik kentlerin hinterlandın
da tespit edeceğimiz yerleşmeleri, yerleşim tarihi açısın
dan inceleyerek tarihlemelerini yapmak ve hangi antik 
kentin arazilerinde yer aldıklarını saptanmaya çalışmak
tı*. Bu bağlamda tespit ettiğimiz yerleşmelerin GPS ile 
koordinatları alınmış, yerleşmeler arasında saptanan 
antik yollar, yine GPS yöntemiyle otomatik olarak nokta
landırılarak, yolların güzergahı haritalandırılmıştır. Yer
leşmelerde ve yakın çevrelerinde tespit ettiğimiz antik 
dönem yazıtları kopyalanmış ve fişlenerek bilgisayar 
ortamına aktarılmıştır.

Yüzey araştırmalarımız iki bölüm halinde gerçekleş
tirilmiştir: 

1. Korykion Antron (Cennet-Cehennem Obrukları) 
ve Göztepesi

Mersin İli, Silifke İlçesi, Narlıkuyu Beldesi, Hasanaliler 
Köyü Göztepesi mevkiinde yer alan kutsal alanda 2009 
yılında başladığımız çizim çalışmaları, yerinde kontrol 
edilmiş ve eksikler giderilmiştir. 

* Başkanlığımda yürütülen çalışmalara Yrd. Doç. Dr. F. A. Yük
sel, Dr. N. Hoşkan, Restoratör N. C. Cihan, Klasik Filolog 
F. Şahin ve Klasik Filolog S. Ünsal ve Kültür ve Turizm Bakan
lığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nü temsi
len D. B. Alper katılmıştır. Tüm ekip üyelerine özverili çalış
malarından dolayı en içten teşekkürü bir borç bilirim. Çalış
malarımız İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Başkanlığı (Proje No: 6459) ve Suna  İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) tarafından des
teklenmiştir. Her iki kuruma desteklerinden dolayı teşekkürle
rimi sunarım.

In this year’s surveys, one objective was to study the set-
tlement history and epigraphy around Mut, Gülnar, 
Aydıncık, Bozyazı, and Anamur in Mersin, along with 
their inland settlements and their regional history within 
Cilicia Tracheia (Rough Cilicia). A further objective was 
to determine their dating and identification and to which 
ancient city they were attached*. To this purpose, settle-
ments identified were not only catalogued, but their 
coordinates were specified by GPS, with ancient roads 
between settlements also marked and mapped. All 
ancient inscriptions identified throughout these settle-
ments and vicinities, were computerized after being 
copied and documented.

In the 2010 campaign our surveys were conducted in 
two stages:

1. Korykion Antron (Cennet-Cehennem Chasms) 
and Göztepesi

The drawing work initiated in 2009, around the sanctu-
ary at Göztepesi mevkii of Hasanaliler Köyü in Narlıkuyu, 
located near Silifke in Mersin’s province were reviewed 
and updated.

* The surveys were conducted under the direction of H. Şahin 
accompanied by Asst. Prof. Dr. F. A. Yüksel, Dr. N. Hoşkan, 
Restoration expert N. C. Cihan, Classical Philologists F. Şahin 
and S. Ünsal as well as D. B. Alper representing the Ministry 
of Culture and Tourism General Directorate of Cultural Herit-
age and Museums. I would like to express my sincere thanks 
to all of the participants and my gratitude to the Ministry of 
Culture and Tourism General Directorate of Cultural Heritage 
and Museums for the permission granted. Thanks are also 
due to two institutions that financed the survey: the Istanbul 
University Scientific Research Projects Fund (Project Nr. 
6459) and the Suna & İnan Kıraç Research Institute on 
Mediterranean Civilizations (AKMED).

Dağlık Kilikia 2010:  
Yerleşim Tarihi ve Epigrafya Araştırmaları

Rough Cilicia 2010:  
Settlement History and Epigraphy Surveys

Hamdi ŞAHİN
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2010 yılı çalışmalarımız kapsamında, Korykion Antron’da 
yer alan tapınağın/kilisenin Total Station ile çizim ve 
2009 yılında başlamış olduğumuz jeofizik çalışmalarına 
devam edilmiştir (Res. 1). Korykion Antron’da yer alan 
tapınak/kilisenin hemen güneyinden geçen ve bugün 
asfaltla kaplı olan yol üzerinde yaptığımız jeoradar 
ölçümlerinde, yol boyunca düzenli olarak doğubatı 
doğrultusunda uzanan ve apsisin hemen önünden güne
ye dönen kalın bir duvar kalıntısı saptanmıştır. Bu duvar 
yüksek bir olasılıkla, Hellenistik Dönem’de inşa edilen 
tapınağın poligonal taş örgüsüne sahip peribolos duvarı
nın kuzey bölümü olmalıdır. Zira tapınağın/kilisenin 
güneyinde ve batısında aynı taş örgü sistemine sahip 
bölümlerini bugün hâlâ yer yer görmek mümkündür. 
Jeo radar yöntemiyle saptadığımız diğer önemli bir bulgu 
ise, tapınağı çevreleyen peribolos duvarının güney bölü
müne ait poligonal duvarın bir bölümüdür. 

Cennet Obruğunun güney köşesi üzerine kemer siste
miyle inşa edilen poligonal duvarın altındaki boşluk, 
tespit edebildiğimiz kadarıyla Hellenistik tapınağın 
sütun, alınlık parçaları ve diğer mimari elemanlarıyla 
kapatılmak üzere doldurulmuştur. Bu eylem büyük bir 
olasılıkla kilisenin inşa edildiği dönemde gerçekleştiril
miş olmalıdır. Hellenistik Dönem’de tapınağın peribolos 
duvarının içerisinden Cennet Obruğu’nun içerisine 
giden bir yol bulunmaktaydı. Bu yol muhtemelen cennet 
obruğunun tabanında yer alan ikinci bir kutsal mekânda 
sunu yapmak için kullanılıyor olmalıydı. 

Obruğun tabanında yer alan kilisenin temelleri dikkatli
ce incelendiği takdirde, kilisenin tabanının altında, poli
gonal taş örgülü bir temel daha olduğu görülmektedir. 
Bu nedenle kilise Hellenistik Dönem’de kullanılan ikinci 
bir kutsal alanın üzerine inşa edilmiş olmalıdır. Geç 
Antik Çağ’da tapınaktan bu mekâna giden Hellenistik 

Also, drawings of the temple/church in Korykion Antron 
by total station, as well as geophysical surveys were con-
tinued (Fig. 1). Through ground penetrating radar, 
remains of a church wall were identified, just south of an 
asphalt-paved road, which extended in an east-west 
direction and turned southward, right in front of the 
apse. Since the wall resembled the masonry on a wall in 
the south and west of the temple/church, it appears to 
be the northern part of the peribolos wall, also built with 
polygonal masonry. Possibly, it belonged to the Hellenistic 
temple. Indeed, parts of wall, still showing the same 
masonry, can still be seen to the south and west of the 
temple/church. This is significantly evidenced and shown 
by GPR as a partial segment of the polygonal wall that 
belonged to the south part of the peribolos wall which 
surrounded the temple.

The cavity beneath an arched polygonal wall, built on 
the south corner of the Cennet chasm, had been filled 
with fragments of columns, pediments and other archi-
tectural elements from the Hellenistic temple. This prob-
ably took place during the construction of the church. In 
the Hellenistic period, a road passed through the peribo-
los wall of the temple, reaching into Cennet chasm and 
was used, possibly, to make offerings in a second sanctu-
ary at the base of the chasm. 

When the foundations of the church at the base of the 
chasm are carefully examined, there is another polygonal 
masonry foundation beneath the church floor. This would 
indicate the church was built on the second sanctuary, 
used in the Hellenistic period. During Late Antiquity, the 
road, out of the temple leading to the sanctuary. was no 
longer used, and a second path, leading to the newly 
constructed church at the base of the chasm was built 
and paved. This is still used today by visitors. 

As a result of the previous drawings and documentation 
of work, initiated in 2008, it was established that the 
north wall of the church is gradually slipping towards the 
asphalt road. Compared to the measurements taken in 
2009, the 2010 campaign determined the wall had 
slipped 4 cm. more toward the road. There are visible, 
vertical gaps between blocks at the west end of the 
northern wall up to 4-5 cm., which shows an increasing 
widening. It was obvious this could be dangerous and 
even life threatening, and, as a temporary precaution, 
signs were placed on the wall to prevent an accident, 
this was done with the assistance of the Silifke Museum 
and Department of Highways. 

A list of priests were inscribed on the remains of the 
northern wall in Korykion Antron, but there is no 
mention of the deity to which the temple was dedicated. 

Res. 1   Korykion Antron, tapınak çalışmaları
Fig. 1   Korykion Antron, surveys on the temple
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Dönem’e ait yol da iptal edilerek, obruğun tabanında 
inşa edilen, kiliseye giden ve bugün ziyaretçilerin kul
landığı ikinci bir yol açılmış ve taş döşenmiştir. 

2008 yılında başlamış olduğumuz çizim ve belgeleme 
çalışmaları sonucunda kilisenin kuzey duvarının her 
geçen yılla birlikte, hemen önünden geçen asfalt yola 
doğru eğim gösterdiğini tespit ettik. 2010 yılı çalışmala
rımız sonucunda elde ettiğimiz veri ve bulgulara göre, 
duvar yapısının 2009 yılı verilerine göre yaklaşık 4 cm. 
daha asfalt yola doğru yatma eğilimi gösterdiğini sapta
dık. Özellikle söz konusu kuzey duvarının batı bitiminde 
yer alan bloklar arasında dikey doğrultuda, 45 cm. 
genişliğinde açılmalar bulunmakta ve açılmalar her 
geçen yıl daha da genişlemektedir. Bu nedenle yıkılması 
halinde insan hayatı açısından büyük bir tehlike arz ede
ceği açıktır. En azından geçici bir önlem olarak duvarı 
boydan boya, Silifke Müzesi ve Karayolları Müdürlüğü’
nün destekleriyle levhalandırdık. 

Korykion Antron’da günümüze kadar ulaşan kuzey duva
rında yer alan rahip isimlerine ilişkin listelerde, tapına
ğın hangi tanrıya ait olduğu konusunda bilgiler bulun
mamaktadır. Bu bilgiler büyük bir olasılıkla isim listele
rinin başladığı ilk blok ile ante başlığının altındaki, 
bugün yerinde olmayan bir blok üzerinde yer alıyor 
olmalıydı. Bu nedenle tapınağın hangi tanrıya ait olduğu 
ve Hellenistik Dönem’de ilk inşa edildiği yer, ancak ger
çekleştirilecek olan bir kazı çalışmasıyla aydınlığa kavu
şabilecektir. 

Ancak kilise apsisinin hemen önünde varlığı saptanan ve 
tapınakla çağdaş yani Hellenistik Dönem’e ait olduğunu 
düşündüğümüz phallos kabartmalı blok, her ne kadar şu 
an kesin olmasa da bize bazı dayanak noktaları sunmak
tadır. Dağlık Kilikia’daki kapı lentolarından başlayıp, 
konut ve çiftliklere ait mimari bloklar ve mezar anıtlarına 
varıncaya kadar geniş bir yelpazede kullanılan phallos 
kabartmaları, tanrı Hermes ile ilişkilendirilmektedir. 
Korykos kenti territoryumunda bulunan Korykion Ant
ron’ un baş tanrısı ise Hermes’dir. Bu kapsamda tapına
ğın, bölgede yaygın olarak tapınım gören Hermes’e ait 
olabileceği hususu şimdilik kaydıyla düşünülmektedir. 

2. Yüzey Araştırması

2010 yılı Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Epigrafya Araş
tırmaları kapsamında Korykos (Kızkalesi), Diokaisareia 
(Uzuncaburç), Olba (Uğuralanı), Seleucia ad Calycad
num (Silifke), Mut (Klaudiopolis), Korasion (Susanoğlu) 
antik kentlerinde ve çevrelerinde ve Gülnar İlçesi’nde 
çalışılmıştır. Yüzey araştırmaları kapsamında aşağıdaki 
antik yerleşme ve yazıtlar saptanmıştır:

This information likely was inscribed on a block, under 
the first block and the anta capital, and is no longer 
extant. The deity of this temple and the original location, 
on which it was constructed in the Hellenistic period, 
will only be clarified after future excavation work.

However, the phallus relief, in stone, identified in front of 
the apse of the church, which might be contemporary 
with the temple’s Hellenistic period, may offer some, 
even uncertain, reference points. These reliefs, widely 
used in Rough Cilicia, are used on door lintels, architec-
tural blocks, dwelling units. farmhouses and mausolea 
and are associated with the god, Hermes. Korykion 
Antron lies within the territorium of Korykos, in which 
Hermes was the chief deity. Therefore, it is possible that 
this temple was dedicated to Hermes.

2. Surveys

Within the frame of the “Rough Cilicia Settlement 
History and Epigraphy Surveys” (RCSHEP), the 2010 
survey campaign covered the ancient cities of Korykos 
(Kızkalesi), Diokaisareia (Uzuncaburç), Olba (Uğura
lanı), Seleucia ad Calycadnum (Silifke), Klaudiopolis 
(Mut), Korasion (Susanoğlu) as well as Gülnar İlçesi and 
their vicinities. The ancient settlements and inscriptions 
identified during the survey are as follows:

The remains of a church, dated to the Early Byzantine 
period, were discovered in the Murtluboğaz mevkii of 
Narlıkuyu. Its apse is still halfway intact and it access to 
the building on the west. To the north of the church are 
door lintels and architectural blocks belonging to houses.

A settlement, extending to the east-west direction and 
comprising approximately ten houses with two Roman 
villa rustica was identified (Fig. 2) in Aşağı Hüseyinler 
Mahallesi of Hüseyinler Köyü. Also, four work areas and 
four cisterns were discovered. Among the finds, is an 
inscribed sarcophagus in the southwest of the settle-
ment. The first three lines of a ten-line inscription from 
the Roman Imperial period, are missing because of dam-
age. A way of punishment is formulated against the grave 
robbers in the last lines. 

In the Sakırgalık mevkii of Kızılisali Köyü, a late  
Roman or early Byzantine settlement was discovered 
together with five dwellings and their work areas 
with cisterns. There is another work area at the center 
of the settlement.

An early Byzantine settlement extending in the eastwest 
direction, was identified in the Atayurt Saybant mevkii in 
Silifke Atayurt. This was a work area with a cistern in its 
north. At Kuruçay mevkii, a votive inscription dedicated 
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Silifke Narlıkuyu Murtluboğaz mevkiinde erken Bizans 
Dönemi’ne ait bir kilise kalıntısı saptanmıştır. Apsis yarı
ya kadar ayakta olup, giriş kilisenin batısındandır. 
Kilisenin hemen kuzeyinde konutlara ait kapı lentoları 
ve mimari bloklar tespit edilmiştir. 

Silifke Hüseyinler Köyü, Aşağı Hüseyinler Mahallesi’nde, 
doğubatı yönünde uzanan, yaklaşık on konut ve iki adet 
Roma Dönemi’ne ait villa rusticadan oluşan yerleşme 
saptanmıştır (Res. 2). Yerleşmede dört işlik ve dört adet 
sarnıç tespit edilmiştir. Yerleşmenin güneybatı noktasın
da bir lahit ve lahit üzerinde bir yazıt tespit edilmiştir. 
Bu mevkiideki ikinci yazıt buluntusunu köy arazisi 
içerisindeki bir lahit üzerinde saptadık. Roma 
im paratorluk dönemine ait 10 satırlık yazıtın ilk üç satırı 
tahribat nedeniyle eksiktir. Yazıtın son satırlarına mezarı 
soygunculara karşı korumak amacıyla bir ceza formülü 
eklenmiştir. 

Silifke Kızılisalı Köyü, Sakırgalık mevkiinde geç Roma  
erken Bizans Dönemi’ne ait bir yerleşme saptanmıştır. 
Yerleşme beş konut ve bunlara ait işlik ve sarnıçlardan 
oluşmaktadır. Yerleşmenin orta noktasında bir işlik 
bulunmaktadır. 

Silifke Atayurt Saybant mevkiinde doğubatı doğrultu
sunda uzanan erken Bizans Dönemi’ne ait bir yerleşme 
saptandı. Yerleşmenin kuzeyinde bir işlik ve bir adet 
sarnıç bulunmaktadır. Silifke Atayurt’a bağlı Kuruçay 
mevkiinde anakaya üzerinde tanrıça Athena’ya sunulan 
bir adak yazıtı saptanmıştır. Silifke Atayurt’a bağlı Kaleliin 
mevkiinde anakaya üzerinde tek satır halinde bir isim
den oluşan erken Bizans Dönemi’ne ait yazıt saptandı. 

Silifke Atayurt’a bağlı Kabalar Eteği mevkiinde anakaya 
üzerinde ve bir isimden oluşan erken Bizans Dönemi’ne 
ait yazıt saptandı. Silifke Atayurt Karaharnup mevkiinde 
yaklaşık 20 konuttan ve iki villa rusticadan oluşan bir 
yerleşme saptandı. Burada gözlemlenen keramik ve 
mimariden, yerleşmenin Roma İmparatorluk, geç Roma 
ve erken Bizans dönemlerinde iskan görmüş olduğu 
anlaşılmıştır. Yerleşmenin güneyinde tespit ettiğimiz 
Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait tonozlu mezar, kaçak 
kazılar sonucu tahrip edilmiştir. 

Silifke Karadedeli Köyü, Makamlar mevkiinde doğubatı 
doğrultusunda uzanan ve dört konut, işlik ve sarnıçlar
dan oluşan bir erken Bizans yerleşmesi saptanmıştır. 
Yerleşmenin yaklaşık 50 m. güneyinde antik bir yola ait 
kalıntılar tespit edilmiştir. 

Silifke Karadedeli Köyü Akhöyük mevkiinde 20 konut
tan oluşan bir erken Bizans yerleşmesi saptandı. 
Yerleşmenin kuzeyinde bir işlik ve khamosorion tipi bir 
mezar tespit edildi. 

to Athena was found on bedrock, a in Kaleliin mevkii, 
a oneline early Byzantine inscription, carrying a name 
on bedrock wanoted. 

Again on bedrock in Kabalar Eteği mevkii, also in Silifke 
Atayurt, another early Byzantine inscribed name was 
noted. A settlement, with 20 houses and two villas 
rustica, was identified at Karaharnup mevkii, Atayurt. 
Ceramics and architectural features indicated the settle-
ment was inhabited during the Roman Imperial, late 
Roman and early Byzantine periods. A vaulted tomb, 
discovered in the south of the settlement, had been 
badly damaged by illicit digs. 

An early Byzantine settlement, extending in the eastwest 
direction at Makamlar mevkii of Karadedeli Köyü, com-
prise of four houses, as well as a work area and cisterns. 
Around 50 m. south of the site, remains of an ancient 
road were noted.

A settlement with 20 dwelling units, discovered in the 
Akhöyük mevkii of Karadedeli Köyü, is likely dated to an 
early Byzantine period. In the northern part of the site, a 
work area and a chamosoriontype grave were noted.

Res. 2   Silifke  Hüseyinler Köyü, Tol, antik yol
Fig. 2   Silifke  Hüseyinler Köyü, Tol, ancient road
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Silifke Karadedeli Köyü, Kuzyurt mevkiinde üç konut, 
işlik ve sarnıçlar saptandı.

Silifke Karadedeli Köyü, Kocaburun mevkiinde yaklaşık 
45 konuttan oluşan erken Bizans Dönemi’ne ait yerleş
me saptandı. Yerleşmenin hemen kuzeyinde bir işlik 
tespit edildi. 

Narlıkuyu Cennet Obruğu’nun içerisindeki kilisede 
incelemelerde bulunuldu. Bu kapsamda kiliseye temel 
olarak görev yapan ve Hellenistik Dönem’de muhteme
len kutsal bir yapıya ait olan poligonal duvar ölçülmüş 
ve GPS’le ayrıntılı olarak koordinatlandırılmıştır. Cennet 
Obruğu’nun güney noktasında yer alan ve Hellenistik 
Dönem tapınağının peribolos duvarına ait poligonal 
örgüsünün altında bulunan ve bir giriş olduğunu düşün
düğümüz boşluk incelenmiştir. Boşluk büyük bir olası
lıkla, kilisenin inşa edildiği İ.S. 5.6. yy.’da tapınağın 
sütunları ve mimari elemanları kullanılarak kapatılmıştır. 
Kilisenin apsisinin hemen önünde duran phallos kabart
malı bloğun ölçüleri alınarak belgelenmiştir. Bu blok 
muhtemelen Hellenistik Dönem’e ait olup Hermes kültü 
ile ilişkili olabilir. Cennet Obruğu’ndaki mağara girişi 
üzerinde tespit ettiğimiz yazıt kopyalanmıştır.

Silifke Tol mevkiinde saptadığımız antik yol GPS ile 
koordinatlandırılmıştır (Res. 3). Şeytanderesi mevkiinde 
antik yol bir köprü ile birbirine bağlanmaktadır. Köprü
nün doğu noktasındaki ayağa ait temellerde “MH” 
harflerinden oluşan yazıt saptanmıştı. Bu ibare yüksek 
ihtimalle bir sonraki antik kente ait uzaklığı belirtmekte
dir. Yine Tol mevkiinde dikdörtgen bir blok üzerinde 
dört satırdan oluşan mezar yazıtı tespit edilmiştir. 

Narlıkuyu Hasanaliler Mahallesi, Hasanaliler Kilise 
mevkiinde, kilisenin kapı taşı üzerinde yer alan dua 
yazıtı kopyalanmıştır. 

Silifke Susanoğlu Veletliboğaz mevkiinde iki parça halin
de bir blok üzerinde Zeus’a sunulan bir adak yazıtı sap
tanmıştır. 

Silifke Uzuncaburç Beldesi, Top Boğaz mevkiinde bir 
kaya sığınağının kuzey duvarı üzerinde “XI” harflerinden 
oluşan bir yazıt tespit edilmiştir. Yazıt büyük bir ihtimalle 
AksuatSaraydınKırobasıDeğirmencikHotamış Alanı
Top Boğazı hattından geçen kanala ait mesafe belirten 
bir ibare olsa gerekir. Uzuncaburç’taki çalışmalarımızın 
diğer bir bölümü Zeus Olbios Tapınağı’nın peribolos 
duvarı üzerinde yer alan taşçı işaretlerinin kopyalanması 
ve belgelenmesine ayrılmıştır.

Silifke Susanoğlu’na bağlı Güvercinlik mevkiinde yuvar
lak bir mezar sunağı üzerinde beş satırlık bir yazıt tespit 
edilmiştir. 

At the Kuzyurt mevkii of Karadedeli Köyü, three houses, 
and one work area, with cisterns, were found.

An early Byzantine settlement, identified in the Koca
burun mevkii of Karadedeli Köyü, had 4 or 5 houses, as 
well as a work area in the north part of the site. 

The church in the Cennet chasm at Narlıkuyu was sur-
veyed. A polygonal wall, possibly dating to the Hellenistic 
period, served as a foundation for the church and was 
measured, and its coordinates specified by GPS. A cavi-
ty, possibly identified as an entrance to a Hellenistic 
temple, was found beneath polygonal masonry on a 
peribolos wall, located at the south end of the Cennet 
chasm. Most probably this cavity had been filled with 
columns and other architectural elements from the tem-
ple when the church was constructed in the fifth or sixth 
century A.D. A stone bloc, with a phallus relief in front 
of the church apse, was measured and documented. This 
block may belong to the Hellenistic period and was lik-
leylassociated with the cult of Hermes. The inscription 
discovered at the cave entrance of Cennet chasm was 
copied.

We also specified the coordinates of the ancient road 
discovered in the Tol mevkii of Silifke (Fig. 3). There was 
a bridge on the road at Şeytan Deresi Mevkii, with the 
letters “MH” inscribed on the foundation of the pie,r on 
the east side of the bridge. This inscription probably 
indicated the distance to the next city. A four-line 
funerary inscription was identified on a rectangular block 
at Tol mevkii. 

A prayer inscription was copied from the door lintel of 
the church in the vicinity of Hasanaliler Mahallesi of 
Narlıkuyu, and a votive inscription, dedicated to Zeus, 

Res. 3   Silifke  Hüseyinler Köyü, Aşağı Hüseyinler Mahallesi, 
antik yerleşim
Fig. 3   Silifke  Hüseyinler Köyü, Aşağı Hüseyinler Mahallesi, 
ancient settlement
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Silifke Müzesi’ne Mut’tan getirilmiş olan bir lahit teknesi 
üzerindeki yedi satırlık yazıt kopyalanmıştır. 

Mut Kayabaşı Köyü arazisi içerisinde bir kaya mezarının 
üzerinde yer alan iki yazıt tespit edilmiştir. İlk yazıtın 
üzerinde hilal kabartması yer almaktadır. Yazıt Tanrıça 
Selene’ye adanmıştır. İkinci yazıt beş satırdan oluşan bir 
mezar yazıtıdır.

Gülnar İlçesi araştırmalarımızda Zeyne Kasabası, Şarlak 
Mahallesi’nde RomaGeç Roma döneminde iskan gör
düğü anlaşılan bir höyük tespit edilmiştir. Zeyne 
Kasabası, Sincanlı Mahallesi, Durutaş mevkiinde ise bir 
Roma Dönemi yerleşmesi; yerleşmenin batısında lahitler 
ve kaya mezarları saptanmıştır. 

was identified on a stone block, which was broken into 
two at the Veletliboğaz mevkii in Susanoğlu. 

The inscription discovered on the northern wall of a rock 
sanctuary at the Top Boğaz mevkii in Uzuncaburç 
Beldesi, showed the letters XI, and was likely showing 
the distance to a water canal passing through the line of 
AksuatSaraydınKırobasıDeğirmencikHotamış Area
Top Boğazı. During our exploration at Uzuncaburç we 
also copied and documented mason marks engraved on 
the peribolos wall of the Zeus Olbios Temple.

Our surveys around Güvercinlik in Susanoğlu revealed a 
five-line inscription on a round funerary altar.

We also made a copy of as seven-line inscription on the 
body of a sarcophagus from Mut brought to Silifke 
Museum.

Within the territory of Kayabaşı village of Mut, two 
inscriptions were noted on a rock tomb. On one of 
the inscriptions, dedicated to goddess Selene, is a cres-
cent relief. The second one is a funerary inscription 
in five lines. 

During our surveys in Gülnar İlçesi, one höyük was 
identified within Şarlak Mahallesi of Zeyne, which 
seemed to have been inhabited in the Roman – Late 
Roman period. Furthermore, we identified a Roman 
settlement in the Durutaş mevkii of Sincanlı Mahallesi in 
Zeyne Kasabası, and noted sarcophagi and rock tombs 
to the west of the site.
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Isparta İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2010 yılı çalışma-
ları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sağladığı izinle, 30.06.-
29.07.2010 tarihleri arasında Bakanlık Temsilcisi A. 
Erzurumlu’nun katılımı; Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü, Isparta Süleyman Demirel Üniver-
sitesi, Ohio-ABD Case Western Üniversitesi ve Suna – 
İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün 
(AKMED) desteğiyle, uluslararası ve disiplinler arası bir 
ekiple Konane (Conana) antik kentinde gerçekleştirilmiş-
tir. Projenin amacı, ayakta kalan yapıların (sur duvarı ve 
giriş kapısı gibi) incelenmesi; kent içi ve çevresinde ele 
geçen buluntuların (epigrafik, mimari ve küçük buluntu-
lar) değerlendirilmesidir. 

Isparta’nın 24 km. kuzeyinde, Gönen ilçesi’nde (Res. 1) 
yer alan Konane antik kenti hakkında yazılı kaynaklar 
oldukça sessiz kalmaktadır. İ.S. 2. yy.’da yaşamış olan 
Ptolemaios, Konane Kenti’ni, Seleukia Sidera, Pisidia 
Antiokheiası, Palaion Beudos, Baris, Lysinia, ve Kormasa 
ile birlikte “Phrygia Pisidiası” altında sınıflar (Geographia 
5.5.5). Konane ve çevresinde yer alan Seleukeia Sidera, 
Apollonia ve Tymandos gibi antik kentlerin bulunduğu 
Kuzeybatı Pisidia Bölgesi, coğrafi olarak Pisidia’nın diğer 
bölgelerinden ayrılmaktadır. Bölge doğuda Eğirdir Gölü; 
kuzeyde Karakuş Dağları; güneyde Davras Dağı ve 
Sagalassos’un bulunduğu Akdağ; batıda ise Burdur 
Gölü’nün kuzey ucu ve Söğüt Dağları’nın doğu uzantı-
sıyla sınırlanmıştır. Bu coğrafi konumuyla Kuzeybatı 
Pisidia, Phrygia ve Pisidia bölgeleri arasındaki doğal 
sınırın içerisinde kalmaktadır. Ptolemaios’un sınıflaması 
bu nedenle Kuzeybatı Pisidia Bölgesi bakımından önem-
lidir. Kentin coğrafi konumuna işaret etmesinin yanı sıra, 
bu coğrafi tanım, Konane, Apollonia ve Seleukeia Sidera 
kentlerinin kültürel bakımdan aynı sınırlar içerisinde 

The 2010 campaigns of surveys in the province and 
townships of Isparta were conducted between 30th of 
June and 29th of July with permission of the Ministry of 
Culture and Tourism, General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums; the state representative, A. 
Erzurumlu of the Konya-Ereğli Museum; the international 
and interdisciplinary team, supported by the General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums, Süleyman 
Demirel University (Isparta), Case Western University 
(Ohio, USA) and Suna & İnan Kıraç Research Institute on 
Mediterranean Civilizations (AKMED). This project was 
conducted to study and evaluate extant remains (e.g. 
fortifications and gates) of the finds (e.g. epigraphic, 
architecture and small finds) gathered in and around the 
ancient city of Konane. 

Written sources mention very little about the ancient 
city of Konane, located within the borders of Gönen 
İlçesi, 24 km. north of Isparta (Fig. 1) Ptolemy, in the 2nd 
century A.D., mentioned Konane as being in Phrygian 
Pisidia, together with Seleukeia Sidera, Pisidian Antioch, 
Palaion Beudos, Baris, Lysinia and Kormasa (Geographia 
5.5.5). The northwest part of Pisidia, where Seleukeia, 
Sidera, Apollonia, Tymandos, and Konane are located, is 
set apart somewhat from the rest of the region. The area 
is bordered with Lake Eğirdir on the east and the Karakuş 
Mountains to the north. On the south, it is bordered by 
Davras Dağı and Akdağ (archeological site of ancient 
Sagalassos) while on the west, the northern end of Lake 
Burdur and the eastern extensions of Söğüt Dağları. Thus, 
Northwest Pisidia is within a natural border area between 
Phrygia and Pisidia. Ptolemy’s classification of the area is 
important for Northwest Pisidia. In addition to defining 
the geographic location of Konane, he also shows the 
cities of Konane, Apollonia and Seleukeia Sidera all lay 

Isparta Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması 2010: 
Konane (Conana) Antik Kenti ve Çevresi

Archaeological Surveys in Isparta Region in 2010: 
Ancient City of Konane (Conana) and Environs

Bilge HÜRMÜZLÜ – Arzu İNAN
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olduklarını göstermesi açısından da önemlidir. Bunun 
dışında, İ.S. 4. yy.’a ait H. Zosimos yıllıklarından da 
Apollonia ve Konane kentlerinin kültürel ilişki içerisinde 
oldukları anlaşılmaktadır (Bibliotheca Hagiographica 
Graeca, II, 321).

Pisidia Bölgesi araştırmalarının tarihi on sekizinci yüzyı-
la dek dayanmakla birlikte, Konane antik kentine nadi-
ren gezginler uğramıştır. 1874 yılında G. Hirschfeld, 
Konane’yi Gönen’e atfeden ilk bilim adamıdır (G. 
Hirschfeld, Vorläufiger Bericht über eine Reise im süd-
westlichen Kleinasien, 315-316). H. Rott, 1906 yılında, 
daha çok Hıristiyanlık Dönemi araştırmalarını kapsayan 
gezisi sırasında Apameia Kibotos (Dinar) ile Apollonia 
Mordiaion (Uluborlu) arasında ve Gönen civarında ince-
lemeler yapmıştır. Bu geziler sırasında anılan yerlerde 
Roma yollarına ait kalıntılara rastlanmıştır (Kleinasiatische 
Denkmäler aus Pisidien, Pamphylien, Kappadokien und 
Lykien [1908]). 1930’lu yıllardan itibaren günümüze dek 
Buckler, Ramsay ve Drew-Bear, Gönen ve çevresinde 
çok sayıda epigrafik yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir 
(W. H. Buckler v.d., Monumenta Asia Minoris Antiqua 
IV, 1933; Th. Drew-Bear, “Arameia, Konane, Pisidia 
Antocheia’sından Yeni Yazıtlar”, AST 26, 2008, 147-54). 
Prof. Dr. M. Özsait ve ekibinin 1984’te Gönen İlçesi’nde 
yaptığı araştırmalar bölge hakkındaki bilgilerimize 
önemli katkılar sağlamıştır (M. Özsait, “1984 ve 1985 
Yılı Isparta Çevresi Tarihöncesi Araştırmaları”, AST 4, 
1986, 1987, 323-333 Res. 16).

Hellenistik Dönem yerleşmesinin yer aldığı Kale Tepe ve 
Roma Dönemi yerleşmesinin konumlandığı Akyokuş 
Tepe dışında, kentin sınırlarının daha geniş bir bölgeye 

within the same cultural borders. The annals of St. 
Zosimos of the 4th century also indicate Apollonia and 
Konane were culturally connected (Bibliotheca Hagio-
graphica Graeca II, 321).

Although studies on Pisidia go back to the 18th century, 
travelers rarely stopped at Konane. In 1874 G. Hirschfeld 
was the first ever to ascribe Konane to the area of Gönen 
(G. Hirschfeld, Vorläufiger Bericht über eine Reise im 
südwestlichen Kleinasien, 315-316). During his travels in 
1906, while focusing mainly on the Christian influences 
in the area, H. Rott researched around Gönen and the 
region between Apameia Kibotos (Dinar) and Apollonia 
Mordiaion (Uluborlu) and noted traces of Roman roads 
(Kleinasiatsiche Denkmäler aus Pisidien, Pamphylien, 
Kappadokien und Lykien, 1908). Buckler, Ramsay and 
Drew-Bear conducted numerous epigraphic surveys in 
the same area during the 1930s (W. H. Buckler et al, 
Monumenta Asia Minoris Antiqua IV, 1933; Th. Drew-
Bear, “Arameia, Konane, Pisidia Antocheia’sından Yeni 
Yazıtlar”, AST 26, 2008, 147-54). Surveys conducted in 
Gönen by Prof. Dr. M. Özsait and his team in 1984 con-
tributed greatly to information concerning this area 
(M. Özsait, “1984 ve 1985 Yılı Isparta Çevresi Tarihöncesi 
Araştırmaları”, AST 4, 1986, 1987, 323-333 Res. 16).

The borders of the city extended beyond Kale Tepe 
where the original Hellenistic settlement is found and 
beyond Akyokuş Tepe, where the Roman settlement is 
located. Surveys in 2009 showed the urban borders 
needed to be evaluated across a wider area (B. Hürmüzlü 
et al, “New Research in Northwestern Pisidia: Ancient 
Konane (Conana) and its Territory”, Colloquium Ana-
tolicum VIII, 2009, 235-256). Thus, surveys in 2010 were 
carried out in the settlement areas of Kale Tepe and 

Res. / Fig. 1   Konane (Conana)

Res. 2   IAS 2010 çalışma alanları
Fig. 2   Work areas of IAS in 2010
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yayıldığı saptanmıştır. 2009 yılında yürütülen çalışmalar 
sırasında kentin sınırlarının daha geniş bir alanda değer-
lendirilmesi gerektiği tespit edilmişti (B. Hürmüzlü v.d., 
“New Research in Northwestern Pisidia: Ancient Konane 
(Conana) and its Territory”, Colloquium Anatolicum VIII, 
2009, 235-256). 2010 yılı çalışmaları, bu bulguların 
doğrultusunda Kale Tepe ve Akyokuş Tepe yerleşme 
alanlarında, Kale Tepe’nin doğusunda yer alan Kepeci 
Tepe (Yayla) ve Serikli Toptaş mevkiide gerçekleştiril-
miştir (Res. 2).

Kepeci Tepe’de 2010 yılında yürütülen yüzey araştırması, 
2009 yılında bu bölgede elde edilen verileri doğrular 
niteliktedir. Günümüzde “Yayla” olarak anılan ve çoban-çoban-
ların meralık olarak kullandığı bu alanın antik dönemde 
de benzer şekilde kullanılmış olduğuna ilişkin veriler söz 
konusudur. Kale Tepe ve Kepeci Tepe arasında kalan 
alanda yapılan yüzey araştırmasında rastlanan su yolu ve 
künk parçaları, Kale Tepe’de yer alan yerleşme alanına, 
yaylada bugüne dek karşımıza çıkan su pınarları ve 
kaynaklarından su taşınmış olduğunu göstermektedir 
(Res. 3). Oldukça zorlu bir topografya üzerinde yer alan 
Kale Tepe yerleşimi, günlük yaşama dönük ihtiyaçlarını 
tepenin kuzeyinde kalan ve yaylaya kolayca geçiş 
yapılabilen verimli ovalardan karşılıyor olmalıydı.

Bunun dışında, Kepeci Tepe’nin güney yamacında muh-
temelen yayladaki yerleşim alanı ile ilgili küçük bir nek-
ropolis tespit edilmiştir. Burada yaklaşık 75 m. çapında 
bir alanda, kuzeye bakan yamaçta kaçak kazı çukurları-
na rastlanılmıştır. Bu çukurlarda insan kemikleri ile 
Hellenistik ve Roma dönemine işaret eden seramik par-
çaları toplanmıştır (Res. 4).

2010 yılı çalışmalarının diğer bir önemli sonucu, 
Tınaz Tepe’nin güneydoğusunda bulunan Serikli Toptaş 

Akyokuş Tepe, as well as Kepeci Tepe (Yayla), and to the 
east of Kale Tepe at Serikli Toptaş, mevkii (Fig. 2).

2010 surveys at Kepeci Tepe confirmed the conclusions 
of the 2009 surveys there. Today called Yayla, literally 
“pastures”, this area is used as meadows by shepherds. 
Evidence found there shows it must have had a similar 
function in antiquity. Waterways and water pipe 
fragments found in the area between Kale Tepe and 
Kepeci Tepe indicate water was conveyed from springs 
available in the pastures (Fig. 3). The Kale Tepe 
settlement, located in difficult topography, however, 
must have procured its water needs from the fertile 
plains to the north, easily accessible from the pastures.

A small necropolis area, possibly related to the afore-
mentioned settlement on the pastures, was identified on 
the south slope of Kepeci Tepe. There were illicitly dug 
pits on the north slope in an area of ca. 75-meter diam-
eter. Human bones, together with Hellenistic and 
Roman potsherds, were collected there (Fig. 4).

Another important result of 2010 surveys was the work 
conducted at Serikli Toptaş mevkii located to the south-
east of Tınaz Tepe (Fig. 5). Here was a settlement identi-
fied outside the borders of ancient Konane. There is no 
evidence available to name this independent settlement, 
whose economic needs appear to be different. It had an 
independent fortification, in which sherds of Roman 
Period roof tiles and Roman and Byzantine pottery were 
collected. The necropolis area of Serikli Toptaş mevkii is 
found on the southeast slope of the hill (Fig. 6). The 
necropolis area gave up Roman potsherds, as well as two 
tombs built with masonry and covered with a stone slab. 
Our studies on the Serikli Toptaş mevkii settlement will 
continue in 2011 for future presentation.

Res. 3   Kale Tepe ile Kepeci Tepe
Fig. 3   Kale Tepe and Kepeci Tepe 

Res. 4   Kepeci Tepe, nekropolisi buluntuları
Fig. 4   Kepeci Tepe necropolis finds
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mevkiinde yürütülen çalışmadır (Res. 5). Bu alanda, 
Konane antik kenti sınırları dışında kalan bir yerleşme 
tespit edilmiştir. Farklı bir ekonomik sistemi olan bu 
bağımsız yerleşmenin ismi hakkında henüz herhangi bir 
bilgi yoktur. Bağımsız bir sur duvarı ve teritoryuma sahip 
bu yerleşmenin sur duvarları içerisinde Roma Dönemi 
çatı kiremidi parçaları ile Roma ve Bizans dönemlerine 
ait seramik parçaları toplanmıştır. Serikli Toptaş mevkii 
yerleşmesine ait nekropolis alanı, tepenin güneydoğu 
yamacında yer almaktadır (Res. 6). Roma Dönemi sera-
mik parçalarının toplandığı nekropoliste taş örme tekniği 
ile yapılmış ve üzeri taş blok ile kapatılmış iki mezar ile 
karşılaşılmıştır. Serikli Toptaş mevkii yerleşme alanının 
arkeoloji dünyasına tanıtılması ve mahiyetinin anlaşıl-
masına yönelik olarak çalışmalarımız 2011 yılında da 
devam edecektir.

Konane antik kenti, sahip olduğu geniş, verimli ovaları 
ve Pisidia Bölgesi için ayrıcalıklı bir yol kavşağı üzerinde 
bulunması nedeniyle, bölgenin önemli bir merkezi oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Oldukça dinamik bir yapıya sahip bir 
bölgede yer alan Konane’nin tarihsel süreçte uğramış 
olduğu kültürel ve politik değişimler yürütülecek yüzey 
araştırması çalışmalarıyla aydınlatılmaya çalışılacaktır.

The ancient city of Konane was an important center of 
the region as it had fertile, wide plains and was located 
on important crossroads in Pisidia. Our surveys will 
continue in 2011 in order to shed more light onto the 
cultural and political changes Konane experienced due 
to its location within a very historically dynamic region.

Res. / Fig. 5   Serikli Toptaş mevkii Res. 6   Serikli Toptaş mevkii nekropolis alanı
Fig. 6   Serikli Toptaş mevkii necropolis area
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Antalya İli Merkez, Elmalı, Korkuteli, Kemer ve Kumluca 
ilçelerinde, 1990 yılından bu yana, Avusturya Bilimler 
Akademisi Küçükasya Komis yonu’nun finans desteğiyle 
uygulamakta olduğu muz projeye ilişkin çalışmalara 
2010 yılında da devam edilmiş; yüzey araştırmalarına 
Bakanlık Temsilcisi olarak Ş. Kök; Proje Asistanları olarak 
ise, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ 
Tarihi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. H. S. Öztürk ile 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 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. 965–1007) dağılımı şöyledir:

– Rhodiapolis (Kazı Başkanı Sayın İ. Kızgut’un daveti 
üzerine):

– Rhodiapolisliler’in Tloslu Akhaios için aldıkları 
onurlandırma kararı (İ.Ö. 194 yılı)

– Oreios oğlu Pigramos onuruna dikilmiş anıtın 
yazıtı (Erken İmparatorluk Çağı)

– Athena Rahibi Krateros için ölü onurlandırması

– Ünlü zengin Opramoas’ın ana-babasına ait 
Heroon’un yazıtları (toplam 6 adet).

– Athena Polias Tapınağı’nda uyulması gereken 
kurallara ilişkin talimatname

– Zeus’a bir adak

– Diakon Epigonos’un Büyük Basilika’ya bağışı

– Diocletianus zamanına ait bir miltaşı

– Ermandadis ve başkalarına ait bir lahdin yazıtı 
(Hellenistik)

– Bir ağırlık ölçüsü fragmanı

Our project covering the city of Antalya and the town-
ships of Elmalı, Korkuteli, Kemer and Kumluca, initiated 
in 1990, continued in 2010 with the financial support of 
the Commission for Asia Minor of the Austrian Academy 
of Sciences. The state representative on this project was 
Ş. Kök; the project assistants were Dr. H. S. Öztürk, 
Research Asst. 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 the finds documented are as 
follows (Inv. Nrs. 965-1007):

– Rhodiapolis (with the invitation by İ. Kızgut, head of 
excavations):

– Honorary decree of Rhodiapolitans for Akhaios of 
Tlos (194 B.C.)

– Inscription of the monument honoring Pigramos, 
son of Oreios (Early Roman Imperial period)

– Posthumous honoring for Krateros, priest of Athena

– Inscriptions from the heroon that belonged to the 
parents of Opramoas, a well- known local philan-
thropist and benefactor (6 ea. in total)

– Instructions for behavior at Athena Polias Temple

– Votive offering for Zeus

– Donation to the Great Basilica by diakon Epigonos

– Milestone from the reign of Diocletianus

– Hellenistic inscription from the sarcophagus of 
Ermandadis and others

– Fragment of a weight measure

Doğu Likya – Batı Pamfilya  
Epigrafik-Tarihî Coğrafî Araştırmalar 2010 

Epigraphic-Historical Geography Surveys  
in East Lycia – West Pamphylia in 2010

Bülent İPLİKÇİOĞLU
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– Bir mezar yazıtı fragmanı

– Başka 24 fragman

– Phaselis Egemenlik Alanı: Mnara:

– Bir mezar yazıtı

– Olympos Egemenlik Alanı: Kiliseyakası:

– II. Hermas ve çocuklarının mezar yazıtı

– Akarassos/Isinda Sınır Bölgesi:

– Bir yapı inşa eden rahiplerin listesi

– Andeda:

– Atlet Polydeukianos’un onuruna dikilmiş anıtın  
yazıtı

– Khoma:

– Kornoutos oğlu Neikias’a ait lahdin yazıtı

– Fragment of a funerary inscription

– 24 other fragments

– Territory of Phaselis: Mnara:

– One funerary inscription

– Territory of Olympos: Kiliseyakası

– Funerary inscription for Hermas II and his  
children

– Border area between Akarassos and Isinda:

– List of priests who built a structure

– Andeda:

– Inscription from the honorary monument erected 
for athlete Polydeukianos

– Khoma:

– Inscription from the sarcophagus of Neikias, son of 
Kornoutos
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2010 yılında Oinoanda’da yürütülen çalışmalar* arkeo-
lojik alana bir depo inşa edilmesine odaklandı (Res. 1). 
Bu epigrafik mirasının koruma altına alınmasına yönelik 
gerekli bir adımdı. Depo, hırsızlığa karşı dayanıklı çelik 
konstrüksiyondan yapıldığından yazıt fragmanlarının 
saklanması ve yerinde bilimsel olarak araştırılmasını 
mümkün kılmaktadır. Diogenes’in felsefi yazıtlarının 

* Çalışmalar 16 Temmuz-14 Ağustos 2010 tarihleri arasında 
yürütüldü. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na araştırma izni 
ve yardımları için teşekkür etmek isteriz, ayrıca Bakanlık 
Temsilcisi H. E. Süel’e araştırmamıza kişisel katkıları ve des-
teklerinden dolayı teşekkür borçluyuz. Depo binasının inşa-
atı Gilbert de Botton Vakfı’ndan gelen cömert bağışlar ve 
Prof. M. F. Smith ile G. Kranck’in (Steelteam), Federal Alman-
ya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kültürel mirası koruma 
programının, J. Fraser, Prof. K. Fischer (Fischer Befestigungs-
ysteme), Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Erco-
lanesi (CISPE), Seven Pillars of Wisdom Trust, Alman Arkeo-
loji Enstitüsü İstanbul Şubesi ve diğer bağımsız kişilerin kat-
kıları ile mümkün oldu. Burada projeye yönelik aldığımız 
büyük uluslararası desteğe minnettarız. Oinoanda’daki 
bilimsel araştırma programı Köln Üniversitesi Stiftung Alter-
tumskunde ve Franz Rutzen Stiftung’ın desteklediği Alman 
Arkeoloji Enstitüsü ile Fritz Thyssen Stiftung’ın çalışmasıydı, 
hepsine teşekkür ederiz.

 Oinoanda’da 2010 yılında yapılan çalışmalarda ekipte şu 
isimler yer aldı: Depo binasından sorumlu N. Koch, A. Eli-
denk ve M. Bachman; Oinoanda ve Diogenes yazıtı hakkın-
da yılların emeğiyle edindiği ilk elden bilgisinin değeri bir 
kez daha kanıtlanan M. F. Smith ve felsefi yazıtlar araştırma-
sını yürüten J. Hammerstaedt (Köln Üniversitesi); ayrıca 
A. Rasselnberg (Köln Üniversitesi) ile yazıtın belgelenmesine 
destek veren K. Berner (Karlsruhe Üniversitesi Uygulamalı 
Bilimler); E. Laufer (Köln Üniversitesi), N. Koch (Karlsruhe 
Üniversitesi), A. Zeitler (Regensburg Üniversitesi Uygulamalı 
Bilimler), U. Hermann (Viyana Üniversitesi Teknoloji), 
hamamlar, Bizans kilisesi ve Esplanade’nin güneyindeki kaya 
oluşumunu arkeolojik belge leyen üçü de İstanbul MSÜ’nden 
Ç. Yılmazer, G. Karataş ve T. Ünlü; Diogenes fragmanları-
nın üç boyutlu taramalarını gerçekleştiren K. Berner, M. 
Marzinowski ve H. Stieler (Karlsruhe Üniversitesi Uygula-
malı Bilimler); Esplanade’nin doğusundaki alanın ve kent 
dışındaki jeofizik incelemesini yapan C. Klein, A. Neuber ve

Work at Oinoanda in 2010* centred on the erection of a 
depot building on the archaeological site (Fig. 1). An 
important step has been taken towards safeguarding the 
significant epigraphic heritage. The depot is a burglar-
proof steel construction, making it possible for inscrip-
tion fragments to be stored and scientifically studied 
on site. More than 90 fragments of the philosophical 

* The campaign ran from 16 July to 14 August 2010. We wish 
to thank the General Directorate of Cultural Heritage Preser-
vation in Turkey for kindly issuing a permit and for their 
assistance, and we thank H. E. Süel, the representative of the 
Turkish government, for his personal commitment and sup-
port. Construction of the depot building was made possible 
by a generous donation from the Gilbert de Botton Founda-
tion and by substantial contributions from Prof. M. F. Smith, 
G. Kranck (Steelteam), the heritage preservation programme 
of the Foreign Office of the Federal Republic of Germany, J. 
Fraser, Prof. K. Fischer (Fischer Befestigungsysteme), Centro 
Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi (CISPE), the 
Seven Pillars of Wisdom Trust, the Istanbul Department of the 
German Archaeological Institute and other individual donors. 
We wish to express our appreciation here for the marvellous 
international support for the project. The scientific pro-
gramme of the research campaign at Oinoanda was the work 
of the German Archaeological Institute and the Fritz Thyssen 
Stiftung, supported by the Stiftung Altertumskunde of the 
University of Cologne and the Franz Rutzen Stiftung, to 
whom we also extend our thanks.

 The team for the 2010 campaign at Oinoanda comprised: 
N. Koch, A. Elidenk and M. Bachmann (construction of the 
depot/Bauforschung); M. F. Smith (whose first-hand knowl-
edge of Oinoanda and Diogenes’ inscription, acquired over 
many years, once again proved an invaluable aid) and J. 
Hammerstaedt (University of Cologne) who conducted the 
research into the philosophical inscription; In Yong Song and 
A. Rasselnberg (both from the University of Cologne) with K. 
Berner (Karlsruhe University of Applied Sciences), who sup-
ported the documentation of inscription; E. Laufer (Univer-
sity of Cologne), N. Koch (University of Karlsruhe), A. Zeitler 
(Regensburg University of Applied Sciences), U. Herrmann 
(Vienna University of Technology), Ç. Yılmazer, G. Karataş 
and T. Ünlü (all from the MSÜ, İstanbul), who carried out 
the detailed architectural documentation of the baths, the

Oinoanda Arazi Çalışmaları 2010

Report on Campaign at Oinoanda in 2010
Martin BACHMANN
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90’dan fazla fragmanı depo binasına taşındı, yıpranma 
ya da yağmalanma tehlikesi altında olan başka parçalar 
da ileriki araştırma mevsimlerinde depolanacaktır.

Aynı zamanda yazıtların belgelenmesine devam edildi. 
80’i aşkın yazıt fragmanı üç boyutlu taranarak bilinen 
fragmanların büyük çoğunluğu belgelenmiş oldu. Yazıtın 
eksik parçalarının özenli ve sistematik araştırmasında 
8 fragman yeniden bulunmuş, 9 bilinmeyen fragman da 
ortaya çıkarılmıştır. Mimari belgeleme çalışmasının baş-
lıca odak noktası üç bina kompleksinin ayrıntılı olarak 
kayıt altına alınması ve etkileyici Hellenistik kent suru-
nun üç boyutlu belgelenmesiydi. Kentin gelişim evreleri-
nin analizini kolaylaştırmak üzere ayrıca kentsel alanın 
tümünü kapsayan haritamızı gözden geçirip eksiklerini 
gidermek amacıyla yeni yüzey araştırmalarına başladık. 
Jeofizik inceleme Esplanade ile kent dışında kutsal ala-
nın doğusunda kalan küçük iki inşaat terasında yoğun-
laştı. Epigrafik araştırma programı nihayet felsefe dışı 
yazıtları hedefleyen uzun bir arazi incelemesiyle tamam-
landı; burada da birkaç yeni fragman gün ışığına çıktı.

Depo Binası Yapımı ve Diogenes Yazıtı 
Fragmanlarının Muhafazası

Ören yerindeki muhafaza koşullarının sorunlu olması 
nedeniyle depo inşa edilmesine karar verildi. Çözüm 
olarak çelik kaplama, hırsızlığa dayanıklı bir depo 
yapılması önerildi, böylece hiç olmazsa en çok hasar 
görmüş ve çalınması en olası parçalar ağır yük kaldırabi-
lecek raflara dizilebilecekti.

inscriptions of Diogenes were moved to the depot 
building, and further pieces, at risk from weathering 
or looting, will be stored there in the coming research 
seasons. 

The process of documenting the inscriptions continued 
simultaneously. More than 80 fragments of the inscribed 
fragments were three-dimensionally scanned. This means 
the overwhelming majority of known fragments had 
been documented in this way. In the careful and system-
atically prepared search for missing pieces of the inscrip-
tion, 8 fragments were refound and 9 unknown frag-
ments were discovered. The main focuses of architec-
tural documentation work were the detailed architec-
tural record of three more building complexes and the 
three-dimensional documentation of an impressive 
Hellenistic city wall. To facilitate an analysis of the city’s 
developmental phases, we have commenced new sur-
veys with a view to revise and supplement our map of 
the entire urban area. Geophysical investigation concen-
trated on two fairly small construction terraces to the 
east of the Esplanade and a sanctuary outside the city. 
The epigraphic research program, finally was supple-
mented by extensive field-walking and targeting the non-
philosophical inscriptions. Here, too, several new frag-
ments came to light. 

Erection of the Depot Building and Storage of the 
Diogenes’ Inscription Fragments

The decision to build a depot was taken in view of prob-
lematic conservation conditions prevailing on site. A 
solution was proposed in the form of a steel-clad, bur-
glar-proof storage depot built on site where, at least, the 
most severely damaged fragments and those most at risk 
from theft could be kept and arranged on heavy-load-
bearing shelves. 

In response to these requirements, N. Koch, in coopera-
tion with M. Bachmann drew up plans for a steel 
construction of plain design to stand as inconspicuously 
as possible, on the Esplanade in the Hellenistic centre of 
the town. This would not to intrude optically on a site 

Res. 1   Depo binası
Fig. 1   Storehouse

 M. Proksch (Kiel Üniversitesi); Hellenistik kent surunu belge-
leyen E. İlter (Ankara); antik kentin başka alanlarında felsefe 
dışı yazıtların epigrafik araştırmalarına devam eden N. Mil-
ner (BIAA) ve G. Staab (Köln Üni versitesi).

 Byzantine church and the rock formation south of the Espla-
nade; K. Berner, V. Marzinkowski and H. Stieler (all from the 
Karlsruhe University of Applied Sciences), who documented 
the Diogenes fragments by 3D laser scanner; C. Klein, A. 
Neuber and M. Proksch (University of Kiel), who carried out 
geoprospection in the area east of the Esplanade and at an 
extra-urban sanctuary; E. İlter (Ankara), who documented 
the Hellenistic city wall; and N. Milner (BIAA) and G. Staab 
(University of Cologne), who continued the epigraphical 
survey on the non-philosophical inscriptions in further areas 
of the ancient city.
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Bu koşulları sağlamak üzere M. Bachmann ile N. Koch 
birlikte çalışarak Esplanade’de kasabanın Hellenistik 
merkezi, mümkün olduğunca göze batmayacak, dolayı-
sıyla üzerinde bir tek modern binanın yer almadığı ören 
yerinin görünümünü bozmayacak şekilde sade bir çelik 
yapı planı çizdiler. Deponun tasarımı prefabrik üniteleri 
bir araya getirmeye elverişli olduğu için sahada yapıla-
cak inşaat işinin asgari düzeyde tutulmasını mümkün 
kıldı. Plan 2010 yılının bahar aylarında Muğla Kültürel 
ve Doğal Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylandı. 
Epigrafik dünya mirası olarak sınıflandırılan fragmanları 
koruma maliyetini karşılayacak bağışlar için uluslararası 
çağrıda bulunuldu. Böylece programın tamamı –depo 
inşaatı, fragmanların kurtarılması ve belgelenmesi– sade-
ce toplanan bağışlarla finanse edilebildi.

İnşaat malzemelerinin sarp dağlık arazi üzerinden ücra 
ören yerine taşınmasındaki lojistik zorlukları aşmak 
gerekiyordu. Ağırlığı 12 tonu aşan, bazı üniteleri tek 
başına 250 kiloyu bulan malzeme dağa çıkan patikaya 
kadar hamallar ve yük hayvanları yardımıyla getirildi.

Çelik konstrüksiyonun kendisi kapalı, hırsızların gireme-
yeceği bir döşeme paneli ile ağır yük kaldıracak raf 
işlevi de gören bir taşıyıcı iskele ve 4 mm. kalınlığında 
yapının tamamını kaplayan çelik panellerden meydana 
gelmişti. Bu sezonda fragmanları taşımaya başlayabil-
mek için depo inşaatı programlanan zamanda bitirildi. 
Araziden ilk toplanacaklar kolaylıkla kaybolabilecek 
veya çalınabi lecek olan Diogenes yazıtından küçük frag-
manlardı. Britanyalıların yüzey araştırması sırasında 
kazılmış bir çukurda bulunan 57 fragman şimdiki araştır-
ma projesinin 2007 ile 2009 yılları arasındaki dönemin-
de elde edilmiş ve geçici koruma altına alınmıştı (J. 
Hammerstaedt - M. F. Smith, “Diogenes of Oinoanda. 

where there are otherwise no modern buildings. The 
design of the depot allowed it to be assembled from 
prefabricated units, thus minimizing construction work 
on the site. The plans were approved in spring 2010 by 
the relevant heritage conservation body in Muğla. An 
international appeal for donations was launched to cover 
the cost of safeguarding the fragments, which can be 
classed as epigraphic world heritage. Thanks to the very 
positive response to the appeal, it was possible to 
finance the whole program, construct the depot, and 
salvage and document the fragments, all solely from 
donations received. 

The logistical challenge of transporting the building 
materials over steep mountainous terrain to the remote 
archaeological site had to be surmounted. More than 12 
tones of material, with individual units weighing up to 
250 kg., had to be carried up the mountain path by 
means of bearers and pack animals. 

The steel construction itself consisted of a closed, bur-
glar-proof floor panel, a supporting frame that also serves 
as heavy-load-bearing shelving, and a skin of 4 mm. 
thick steel panels which enclosed the entire cubature of 
the building. It was possible to finish the depot building 
on schedule, so that work could begin on moving the 
fragments inside during the campaign. First to be col-
lected from the terrain were the small fragments of 
Diogenes’ inscription which could most easily be lost or 
stolen. This included a set of 57 fragments which were 
recovered from a pit that had been dug during the 
British survey and which had also been used for the 
temporary safe-keeping of small fragments found in the 
current research project between 2007 and 2009 (J. 
Hammerstaedt - M. F. Smith, “Diogenes of Oinoanda. 
The Discoveries of 2009 (NF 167-181)”, EA 42, 2009, 3). 
In addition, small fragments freely lying around the site 
and some larger badly damaged pieces, developing 
cracks, were placed inside the depot. Altogether, more 
than 90 fragments of Diogenes’ inscription are now 
housed in the depot and a rich epigraphic heritage has 
been preserved (Fig. 2). 

Diogenes’ Inscription – Documentation and  
New Finds

For a three-dimensional documentation of the inscription 
of Diogenes, a hand-held scanner was employed for the 
first time, along with the stripe-light scanner, used in the 
previous year. The hand-held scanner was used to docu-
ment the uninscribed sides of the inscription blocks, 
while the inscribed surface was documented in very high 
resolution by means of the light-line scanner. Since the 

Res. 2   İlk fragmanlarıyla birlikte depo binasının içi
Fig. 2   The inside of the storehouse with the first fragments
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The Discoveries of 2009 (NF 167–181)”, EA 42, 2009, 3). 
Buna ek olarak ören dolaylarında saçılmış küçük frag-
manlar ile çok bozulmuş ve çatlamaya başlamış bazı 
büyük parçalar depoya yerleştirildi. Diogenes yazıtının 
90’dan fazla fragmanı şimdi depoda bir arada muhafaza 
edilmektedir (Res. 2).

Diogenes Yazıtı – Yeni Bulguların Belgelenmesi 

Yazıtın üç boyutlu belgelenmesi için önceki yıl kullanı-
lan çizgi ışıklı tarayıcıdan başka ilk kez elde taşınabilir 
tarayıcıdan yararlanıldı. El tarayıcısı yazıt bloklarının 
kazınmamış taraflarını belgelemekte kullanılırken, yazıt-
lı yüzey ışıklı tarayıcı ile yüksek çözünürlükte belgelen-
miştir. Çözünürlüğü düşük olan el tarayıcısı ile daha 
çabuk sonuç alınabildiğinden iki tarayıcıdan da yarar-
lanmayı tercih ettik. Böylelikle gerek epigrafik gerekse 
mimari analizlerin gereklerini yerine getirmiş, aynı 
zamanda da 2010 çalışmaları boyunca belgelenmiş 
yazıt fragmanlarının sayısını arttırmış olduk. 2008 ile 
2009 yıllarındaki çalışmalarda üç boyutlu belgelenen 
fragmanların sayısı 74 idi, 2010 yılında yazıttan 80 parça 
daha tarandı (Res. 3). Bu sayede dijital modellerin top-
lam sayısı felsefi yazıtın bütün bilinen fragmanlarının 
yaklaşık üçte ikisine ulaştı. Bu durum geçen yıl başlayan 
çabalarımızı kamçılayarak bizi Diogenes yazıtının 
bulunduğu duvarın üç boyutlu görsel rekonstrüksiyonu-
nu oluşturmaya teşvik etti.

Belgeleme çalışmalarının yanı sıra önceki yıl ara verilmiş 
olan yazıtın eksik fragmanlarının aranmasına kaldığı 
yerden devam edildi. Arama faaliyetleri kayıp parçaların 
özenle hazırlanmış profilleri ışığında yürütüldü. Elde 
taşınabilen GPS aygıtı ve ekli tasvir sayesinde yazıtın 
1895 (YF 251) yılından beri görülmeyen bir fragmanı ile 
1975 ilâ 1981 döneminden bu yana görülemeyen diğer 
birkaç fragmanını yeniden tespit etmek mümkün oldu. 
Daha önceki keşiflerde eksik kalan parçaların sayısı 
41’den 33’e indi. Ne var ki yeniden dağılım ve hafriyat 
yapılmazsa kaçak kazılar sırasında enkazın altında kal-
mış olduğunu düşündüğümüz diğer kayıp fragmanların 
tekrar ele geçirilmesi mümkün görün memektedir.

Kayıp fragmanlar için yürütülen araştırma Diogenes 
yazıtının toplamda bilinmeyen 9 adet yeni parçasının 
keşfedilmesini sağladı. Bunlardan oldukça büyük iki taş 
üzerinde eksiksiz maksimler görülürken bir diğerinde ise 
kısmen görülür. Özellikle memnuniyet verici bir buluntu 
da fizik hakkındaki maksimler (YF 252) olup içerik bakı-
mından hâlihazırda bilinen fragmanlar serisini tamam-
larlar (Res. 4).

hand-held scanner can produce results considerably 
faster, though in poorer resolution, we chose this com-
bined approach, meeting the requirements of both epi-
graphical and architectural analysis. This approach 
proved itself in the 2010 campaign as there was an 
increase in the number of documented inscription frag-
ments. While 74 fragments were three-dimensionally 
documented in the 2008 and 2009 campaigns, in 2010, 
over 80 pieces of Diogenes’ inscription were scanned 
(Fig. 3). The total number of digital models has thus risen 
to nearly two thirds of all known fragments of the philo-
sophical inscription. This gives a further boost to the 
efforts, begun last year, to create a three-dimensional 
virtual reconstruction of the wall that bore Diogenes’ 
inscription.

Besides the documentation work, the search for missing 
fragments of Diogenes’ inscription was resumed, having 
been halted in the previous year. The search was 
conducted on the basis of carefully prepared profiles of 
the lost pieces. With the aid of a hand-held GPS device 
and the attached description it proved possible to 
recover one fragment of Diogenes’ inscriptions not seen 
since 1895 (YF 251) and seven other pieces not seen 
since the period 1975 to 1981. Thus the number of 
missing fragments of Diogenes, from earlier explorations, 
has been reduced from 41 to 33. Without redistribution 
and earth-moving, however, it will hardly be possible to 
recover any further missing pieces, as they may well 
have been buried under debris in the course of illicit 
excavations. 

The intensive search for lost fragments led to the discov-
ery of further new and unknown pieces of Diogenes’ 
inscriptions, nine in total. Among these were two fairly 
large stones displaying complete maxims, and one 

Res. 3
Diogenes yazıtının 
2010’da belgelenen 
fragmanlarından biri 
(YF 001)
Fig. 3
One of the 2010 
documented 
fragments of the 
Diogenes Inscription 
(YF 001)
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Binaların Belgelenmesi

2010 yılında Oinoanda mimarisinin her bir taşının tek 
tek belgelendiği çalışmalar Esplanade’nin güneybatısın-
daki üç bina kompleksine yoğunlaştı. Bunlar önceki yıl 
seçilmiş ve el taramasını kolaylaştırmak için üç boyutlu 
yerüstü lazer tarayıcısından geçirilmişti (M. Bachmann, 
bk.: ANMED 8, 2010). Bu yapılar Oinoanda’daki 
iki büyük hamam kompleksinden daha eski olanı, 
Esplanade’nin güneybatı ucundaki höyüğü andıran tüm-
sek, üçüncüsü de daha batıya doğru bir oyuğun dibinde 
bulunan Bizans kilisesinin kalıntılarıydı (J. J. Coulton, 
“The Buildings of Oinoanda”, Proceedings of the 
Cambridge Philological Society, New series 29 (1983) 
8-10; 14-15).

Hamamın (Res. 5) planı ile uzunlamasına ve enlemesine 
birer kesiti çıkartıldı. Belgelemeye dayanarak mekân-
lardaki beşik tonozlu üst örtü ile pencere ve kapıların 
rekonstrüksiyonu mümkün olacaktır. Bu hamam binası-
nın çevredeki mimari yapılarla ilişkisinin saptanması 
ile eldeki kanıtlara göre daha kesin tarihlemeye ışık 
tutulacaktır.

Esplanade’nin güneybatısındaki kaya oluşumu kentsel 
alanın dört bir yanından görülen dikkat çekici bir özelli-
ğe sahiptir (Res. 6). Bu tümsekte dikdörtgen plana otur-
muş geniş bir bina kompleksi yer alır, ancak güneyden 
oda şeklinde oyulmuş kaya yüzeyin ardında kalmıştır. Bu 
taş cephe binanın güney ucunu meydana getirmekte ve 
kuzeye doğru, zemin planı platonun konturlarında hâlâ 
görülebilen bir yapının –muhtemelen bir mezar– yer 
aldığı tamamen düzleştirilmiş kayalık boyunca devam 

displaying part of a maxim. A particularly gratifying find 
is a maxim on physics (YF 252) which in terms of content 
can be appended to a sequence of already known frag-
ments (Fig. 4). 

Documentation of Building Structures

In 2010, work on the stone-by-stone documentation of 
Oinoanda’s architecture concentrated on three building 
complexes south-west of the Esplanade. They had been 
selected in the previous year and three-dimensionally 
documented by means of a terrestrial laser scanner, mak-
ing it easier to scan by hand (M. Bachmann, in ANMED 
8, 2010). These complexes were the older of the two 
large thermae at Oinoanda, the mound-like elevation on 
the south-west tip of the Esplanade, and thirdly, the ruins 
of a Byzantine church which lie further to the west at the 
bottom of a hollow (J. J. Coulton, “The buildings of 
Oinoanda”, Proceedings of the Cambridge Philological 
Society, New series 29 (1983) 8-10; 14-15). 

The plans of the baths (Fig. 5) were recorded in their 
entirety in plan, and a longitudinal section and a trans-
versal section were produced, too. On the basis of the 
documentation, it will be possible to reconstruct exactly 
the barrel vault roofing in the rooms and the arrange-
ment of windows and doorways. Once determined, the 
relationship of this thermae building to the surrounding 
architectural structures, will clarify its dating more satis-
factorily than currently available evidence does. 

Res. 4   Diogenes yazıtının 2010’da yeni keşfedilen 
fragmanlarından biri (YF 252)
Fig. 4   One of the 2010 new discovered fragments of the 
Diogenes inscription (YF 252)

Res. 5   Vespasianus dönemi hamam kompleksi
Fig. 5   View of the bath complex from the period of Vespasian
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etmekteydi. Alanın tamamını kapsayan hassas taş planı 
en azından kısmen anıtsal mezar mimarisine ayrılan bu 
bölümün daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Bu kaya oluşumunun önündeki çukur alanda bulunan 
Bizans kilisesinde yapılan mimari araştırmada plandaki 
ve çeşitli kesimlerdeki binanın her bir taşı tek tek kayde-
dilmiş, çoğu muhtemelen Kuzey Stoa’dan gelen devşir-
me mimari öğeler de kataloglanmıştır. Kuzey Stoa’da 
bugün de görülen çift yarım-sütunlu Dor sütun kalıntı-
larının kataloglanmasıyla binanın rekonstrüksiyonu 
tamamlamak için bir adım daha atılmış oldu.

Oinoanda’daki en önemli anıtlardan biri de hiç kuşku-
suz şehrin güneyindeki Hellenistik kent surunun henüz 
belgelenmemiş olan yak. 65 m. uzunluğundaki kısmıdır. 
Burada taşların tek tek belgelenmesine zemin hazırla-
mak üzere yerüstü lazer tarayıcı yardımıyla bütün komp-
leksin üç boyutlu nokta bulutu modeli yapıldı (Res. 7). 
Ayrıca çevredeki tüm alan da tarandı.

Oinoanda’nın eski haritası gözden geçirilip geliştirildi. 
Şehrin olası resmini mümkün olduğunca aslına uygun 
oluşturmak ve doğal topografya ile nasıl bütünleştiğini 
göstermek için haritada yer alan duvar parçalarının yön-
lerini kontrol etmek, eksik ve kaydedilmemiş binaları 
eklemek gerekiyordu. Bu nedenle yapılan yeni kayıtlar 
şu özellikleri taşımaktadır: Yerleşimin çeşitli evrelerinden 
kent surları; kent alanının doğusunda daha önce dikkate 

The rock formation south-west of the Esplanade is a sali-
ent feature, visible from all sides from the urban area. A 
large building complex of rectangular plan occupied this 
elevation, but was concealed on the south side by a rock 
face carved into the shape of a chamber (Fig. 6). This 
rock face formed the south termination of the building 
and was continued in a northerly direction by a pre-
cisely levelled rock plateau. The plateau contained a 
structure, probably in the form of a tomb, whose ground-
plan can still be clearly discerned from the contours on 
the plateau. These older structures are still visible in spite 
of structures occupying the area in later phases. The pre-
cise stone plan, made of the whole area, will contribute 
to a clearer understanding of this place, which appears 
to have been reserved, at least partly, for monumental 
sepulchral architecture. 

Architectural survey work on the Byzantine church, in 
the hollow in front of this rock formation, included not 
only an exact stone-by-stone record of the building, in 
plan and various sections, but also in the cataloguing 
of architectural members, which, in most cases, are 
probably spolia originating from the North Stoa. The 
remains of the Doric pillars of double semi-column, still 
to be found in the North Stoa were catalogued at the 
same time. This would mean that further progress has 
been made towards an exact reconstruction of the 
building. 

Res. 6
Esplanade’nin 
güneybatısındaki kaya 
oluşumu planı
Fig. 6
Plan of the rock formation 
south west of the 
Esplanade
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alınmamış kesimler; Hellenistik duvarın çevresi dahil 
güneydeki arazi; kent dışı olarak kabul edilebilecek 
Letoon çevresi; akropol ve tiyatro ile kentin kuzeybatı-
sındaki bazı mahalleler. Bu yeni GPS verileri, aynı 
zamanda binaların dikey koordinatlarını da vererek 
mimari kalıntıların üç boyutlu krokisini çizmeye olanak 
sağlamaktadır (Res. 8).

Jeofizik İncelemeler

Araştırma projesinin önemli bir amacı da kentsel gelişi-
min evrelerini ayırmak, yani kentin Hellenistik 
Dönem’deki durumunu ortaya çıkarmaktır. Örende daha 
önceden çalışmış araştırmacılar yerleşim merkezinin 
batıya kaydığına dikkat çekmişlerdi; bu gözlem bizi 
Esplanade’nin doğusunda kalan kentsel alanları incele-
meye yöneltti. Hellenistik kentin daha sonraki yerleşim 
faaliyetlerinden zarar görmemiş bir bölümünü bulmamız 
muhtemeldi. Ancak kaliteli işçilik gösteren sağlam 
duvarlara rağmen, bunların bina kontekstine hiçbir kat-
kısı olmamıştır.

Bu araştırma sırasında yürütülecek jeofizik incelemeler 
için Esplanade’nin doğusunda, her ikisi de oldukça 
küçük ve inşaat kalıntıları içeren iki teras seçildi. Bu iki 
doğal sekiden alçak olanı Esplanade’nin 100 m. kadar 
doğusunda yer alır ve güneye doğru uzanan dağ çıkıntı-
sını kaplar. Doğu kanadında ise bir anıta ait olabilecek 
büyük orthostatlar vardır. Binanın dikdörtgen planı ve 
kalın duvarları jeo-radar sonuçlarında açıkça görülmek-
tedir. Bu bina kentin doğu yakasında önemli bir mevkiye 
yerleştirilmiş bir heroon olabilir.

Yapının üst tarafında, güney ucunda kalın bir lentonun 
in situ –Esplanade’nin çevresinde yürütülen yapısal ana-
lizlerde tespit edilen bir husus– durduğu bir teras daha 
vardır; kapı açıklığı neredeyse tamamen erozyon 
dö küntüleriyle dolmuştur. Jeo-radar verileri yaklaşık 7 m. 

One of the most important monuments of Oinoanda, as 
yet been undocumented, is without doubt, the approx. 
65 m. long section of the Hellenistic city wall in the 
south of the city. To serve as the basis for such a stone-
by-stone documentation, a three-dimensional point-
cloud model of the entire complex was created with the 
aid of a terrestrial laser scanner (Fig. 7). The scanning 
included peripheral areas.

Finally, Oinoanda’s old map consisted in the was revised 
and augmentated. The wall sections indicated on the 
map needed to be checked with regard to their course, 
and missing sections and unrecorded buildings needed 
to be added in order to have as accurate a picture as 
possible of the city, and its integration into the natural 
topography. New records have therefore been made of 
the following features: the city walls from the various 
phases of occupancy; sections in the east of the urban 
zone not previously considered; the terrain to the south 
including the surroundings of the Hellenistic wall; the 
area around the Letoon, which may be regarded as extra-
urban; the acropolis and the theatre with parts of the 
north-west district of the city. This new GPS data also 
gives the buildings’ elevation coordinates, allowing the 
three-dimensional plotting of the architectural remains 
(Fig. 8). 

Geophysical Investigations

An important objective of the research project is to 
differentiate between phases of urban development 
and, in particular, to ascertain the earliest, presumably 
Hellenistic, form of the city. Previous researchers at the 
site noted the heart of the settlement shifted to the west 
and this observation led us to investigate urban areas 
east of the Esplanade, which had previously had received 
little attention. There was a likelihood of finding a section 
of the sprawling Hellenistic city which had not been 

Res. 7
Hellenistik kent surunun üç 
boyutlu nokta bulutu modeli
Fig. 7
Part of the three-dimensional 
point-cloud model of the 
Hellenistic city wall
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derinliğinde, güneydoğu köşesinden sözü edilen kapı-
dan geçilerek girilen dikdörtgen bir odayı gün ışığına 
çıkardı. Batı tarafında başka bir oda da görülür; bu yapı-
nın da kalın duvarları vardır. Böylelikle kentin doğu 
yakasındaki iki önemli mimari yapının anıtsal bir bina-
nın ilk evresine ait olduğu daha yakından teşhis ve tespit 
edilmiştir.

Oinoanda’nın yer aldığı dağın doğu eteğinde, İncealiler 
Köyü’nün batı yamaçlarına hiç de uzak düşmeyen bir 
harabe Britanyalı araştırmacılar tarafından bir su pınarı-
na ve mezar kalıntılarına yakınlığı dikkate alınarak 
Apollon kutsal alanı olarak adlandırılmıştı (N. P. Milner, 
“Notes and inscriptions on the cult of Apollo at 
Oinoanda”, AnatSt 50, 2000, 139-49). Daha derinleme-
sine incelemeler yapılmamış olmakla birlikte orada 
bulunan birkaç mimari kalıntı binalaşma hakkında bilgi 
vermez. Göze çarpan başlıca özellik olan ocaktan çıkma 
ve devşirme taşlarla örülmüş dairesel yapının daha yakın 
tarihe ait olduğu düşünülebilir. Söz konusu alan dağın 
eteğindeki doğal bir terastan meydana geldiğinden ve 
kalın bir erozyon tabakası bulunması tahmin edildiğin-
den, burada da jeofizik incelemeler yürütüldü. En iyi 
sonuçlar jeomanyetik prospeksiyon ile elde edildi. 
Bulgular terasın kuzeydoğu kısmında yaklaşık 8x7 m. 
ölçülerinde bir alana yayılmış, daha sonra uzunlamasına 
paralel bir duvarla güneye doğru uzayan kare bir 

disturbed by later settlement activities. As it turned out, 
the area did contain several solidly built wall sections of 
a high standard of craftsmanship, although they offer 
virtually nothing in the way of a building context. 

Two terraces east of the Esplanade, both fairly small and 
displaying significant construction remains were selected 
for geophysical investigations in this campaign. The 
lower, of these two natural terraces, lies about 100 m. 
east of the Esplanade and covers the area of a mountain 
spur, which projects southwards. On its eastern flank, 
there is a row of large-format orthostats which must have 
belonged to a monumental building. The building’s rec-
tangular plan and thick walls were clearly visible in the 
results from the georadar. The building could have been 
a Heroon, sited at a prominent spot in the eastern part 
of the city. 

Above this structure, lies another terrace, at the southern 
edge, of which a thick lintel block stands in situ. This 
was, a fact noted in structural analyses carried out at the 
periphery of the Esplanade; the door opening is almost 
completely filled with erosion mass. The georadar data 
revealed a rectangular room structure of approx. 7 m. 
depth, which was entered in the south-east corner 
through the portal mentioned. Another room appears to 
adjoin it in the west. This structure, too, has thick walls. 
Thus, two prominent architectural structures, in the east 
part of the city, have been more closely defined and 
identified as belonging to an early building phase of 
monumental character. 

At the eastern foot of the mountain, on which Oinoanda 
is located, and not far from the western outskirts of the 
village of İncealiler Köyü, there is a ruin, referred to as a 
sanctuary of Apollo by British researchers, due to its 
proximity to a spring and remains of monumental archi-
tecture (N. P. Milner, “Notes and inscriptions on the cult 
of Apollo at Oinoanda”, AnatSt 50, 2000, 139-49). No 
in-depth investigations have been conducted there, how-
ever, and the few architectural remains still in place 
reveal nothing about what buildings might have stood 
there. The dominant feature is a circular structure of 
quarry-stones and spolia, but that can be regarded as 
recent. Since the area in question consists of a natural 
terrace at the foot of the mountain slope, where fairly 
thick erosion layers were consequently anticipated, geo-
physical investigations were undertaken here, too. The 
best results were furnished by geomagnetic prospection. 
According to the findings, in the north-eastern portion of 
the terrace, there existed a virtually square space with an 
area approximately 8 m. by 7 m., which was further 
extended to the south by a longitudinal wall of parallel 
alignment. Since a thinner transverse wall seems to begin 

Res. 8   Oinoanda kalıntılarının geçici yeni haritası
Fig. 8   Provisional new map of the ruins of Oinoanda
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at this point, suggesting partitioning of the space, the 
structure detected here could have been a courtyard 
framed by rows of rooms. 

Field-walking Targeting Non-philosophical 
Inscriptions

Field research, targeting non-philosophical inscriptions 
of Oinoanda, in the 2010 campaign, carried out again by 
N. Milner and G. Staab, resulted once more in a number 
of surprising new finds. Among them are several tomb 
inscriptions, rock-cut reliefs with inscriptions, altars and 
statue bases.

mekâna işaret ediyordu. Bu noktada başlayan, daha ince 
enine bir duvar ise mekânı bölmek için yapılmış görün-
düğünden, burada tespit edilen yapının sıra odalarla 
çevrili bir avlu olması muhtemel gözükmektedir.

Felsefe-dışı Yazıtlar İçin Arazi Çalışması

Oinoanda’nın felsefi olmayan yazıtlarını hedef alan ve 
2010 yılında N. Milner ve G. Staab tarafından yürütülen 
saha araştırması bir kere daha yeni buluntuları gün ışığı-
na çıkardı. Bunların arasında birkaç mezar yazıtı, kayaya 
oyulmuş yazıtlı rölyefler, sunaklar ve heykel kaideleri 
bulunmaktadır.
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Sillyon antik kenti ve çevresi yüzey araştırmasının ikinci 
çalışma sezonu Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve 
Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
(BAP) biriminin maddi katkılarıyla 2010 yılında gerçek-
leştirilmiştir*. 

Araştırmalarımız sonucunda Sillyon ve çevresinden çok 
sayıda taşınabilir mimari plastik eleman, yazıt, seramik 
parçası, sikke elde edilmiştir. 

2009’da başlanılan ve bu yıl da sürdürülen nekropol 
envanteri çalışmaları bağlamında, kentin batı nekropo-
lünde 80 adet shaft mezar ve doğu nekropolünde 1 adet 
kaya mezarı tespit edilmiştir. Batı nekropolündeki mezar-
ların bir kısmı kompleksler halinde düzenlenmiş ve ara-
larında geçişi sağlayan dar sokaklar yapılmıştır. Mezarlar 
genelde doğu-batı yönündedir. Ancak bazı örneklerde 
kuzey-güney yönü tercih edilmiştir (Res. 1). 

Ekibimizin akropoliste çalışan ilk grubu, mescidin 
(Sil10/83) yersel fotogrametri yöntemiyle rölövesini çıka-
rarak detaylı tanımını bitirmiştir. Mescitten günümüze 
ulaşan kitabe, vakfiye ve diğer tarihi kaynakları olmadı-
ğından kesin bir tarihlendirilme mümkün değildir. 
Benzeri tek mekânlı örneklerle yapılan karşılaştırmalarla 
13.-14. yy.’a tarihlendirilebilmektedir (Res. 2). Yapının 

* Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araş-
tırma Projeleri (BAP) birimine, Serik Kaymakamı Sayın Ahmet 
Ümit’e, Kadriye Belediye Başkanı İsmail Şahin’e teşekkürle-
rimizi sunmak isteriz. Bakanlık temsilcimiz S. Yavuz’a, Yrd. 
Doç. Dr. N. Gökalp’a (Akdeniz Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri 
ve Kültürleri Bölümü), Yrd. Doç. Dr. N. Karkıner’e (Anadolu 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü), Arş. Gör. G. Adıgüzel’e 
(Muğ la Üniversitesi Arkeoloji Bölümü) ve Pamukkale Üni-
versitesi Arkeoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi A. D. 
Karabeyin’e, lisans öğrencileri M. Koç, U. Yabancı, E. Tarhan, 
V. Akın, D. Peçen, F. Yılmaz, S. Morkoç, M. Taçez, M. İpek, 
M. İ. Yılayaz, M. Yeşil, S. O. Akgönül ile K. Yaşa’ya çok teşek-
kür ederiz.

The second campaign of the surveys in and around the 
ancient city of Sillyon was carried out in 2010 with the 
permission issued by the Ministry of Culture and Tourism 
General Directorate of Museums and Cultural Heritage 
and with the financial contributions of Pamukkale 
University Scientific Research Projects Unit*.

Our surveys brought to attention numerous portable 
architectural sculptures, inscriptions, potsherds and 
coins. 

Necropolis inventory work initiated in 2009 continued 
and 80 shaft graves were identified in western necropolis 
and one rock tomb in the eastern necropolis. Some of 
the tombs in the western necropolis were arranged as 
complexes with alleys in between providing access. The 
graves are mainly in the east-west direction while some 
are in the north-south direction (Fig. 1).

The first team working at the acropolis completed the 
detailed description and relevé of the masjid (Sil10/83) 
using ground photogrammetric method. It is not possible 
to date the masjid precisely due to absence of any 
inscriptions, endowment charter and other historical 
sources. A comparison with similar single volume monu-
ments suggests a date in the 13th-14th centuries (Fig. 2). 
Although heavily damaged in most parts it has survived 
partially intact. In the middle of the south wall are traces 
of a niche pointing to the mihrab here.

* We would like to thank Ministry of Culture and Tourism Gen-
eral Directorate of Museums and Cultural Heritage; Pamuk-
kale University Scientific Research Projects Unit; Mr. Ahmet 
Ümit, the kaymakam of Serik; Mr. İsmail Şahin, the mayor of 
Kadriye. Our thanks are further extended to the state repre-
sentative S. Yavuz, Asst. Prof. Dr. N. Karkıner (Anadolu Uni-
versity Sociology Department), Research Asst. G. Adıgüzel 
(Muğla University Archaeology Department), master student 
A. D. Karabeyin of Pamukkale University Archaeology 
Department; and the students M. Koç, U. Yabancı, E. Tarhan, 
V. Akın, D. Peçen, F. Yılmaz, S. Morkoç, M. Taçez, M. İpek, 
M. İ. Yılayaz, M. Yeşil, S. O. Akgönül and K. Yaşa.

Sillyon ve Çevresi Yüzey Araştırması 2010

Surveys in and around Sillyon in 2010
Elif ÖZER – Abdullah DEVECİ – Murat TAŞKIRAN
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büyük bölümü ağır bir tahribat geçirse de kısmen sağlam 
olarak günümüze gelmiştir. Güney duvarın ortasında, 
toprak dolgu zemin seviyesindeki niş izleri buradaki 
mihraba işaret etmektedir. 

Kentin batı yamacındaki Hellenistik kule (Sil09/54) ile 
hamam olarak adlandırılan yapı kompleksi (Sil09/53) ve 
sur duvarlarının altındaki yapı komplekslerinin yersel 
foto grametri yöntemiyle rölövesi çıkartılmış ve detaylı 
tanım çalışmaları yapılmıştır. Kareye yakın dikdörtgen 
planlı kule (Sil09/54) kesme taş malzemeyle inşa edilmiş 
olup, kat ayrımlarının ahşap konstrüksiyonla sağlandığı 
anlaşılmaktadır. Yapıda gözlemlenen en büyük fiziksel 
sorun, yuvarlak kemerli ve lentolu açıklığın üzerinde 
yükselen duvarlardaki bozulmalar ve kesme taşların yer-
lerinden oynamalarıdır. Yapı duvarlarının saat yönünde 
burkularak çalıştığı ve buna bağlı olarak yarıklar oluştu-
ran seğimler gözlemlenmektedir. Bu haliyle yakın bir 
gelecekte yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve acil 
olarak onarıma ihtiyacı vardır. Bu çalışmalar başlatıla na 
kadar da en azından yuvarlak kemerli ve lentolu açık-
lıların ahşap desteklerle korunması gerekmektedir  
(Res. 3).

Yapılan çalışmalardan biri de tiyatroda gerçekleştirilmiş-
tir (Sil10/84). Akropolisin güney yamacına konumlandı-
rılan tiyatronun büyük bir kısmı, daha erken tarihlerde 
heyelan sonucu, üzerine oturduğu anakayanın kopması 
ile aşağı yuvarlanmıştır. Mevcut haliyle sadece 12 basa-
mağına ait izler görülmektedir. Güneydoğu-kuzeybatı 
yönlü yerleştirilen yapı Pamphylia Ovası’na hakim, 
deniz manzaralıdır. Caveasının inşasında yerel kireç taşı 
kullanılmıştır. Tiyatronun yamaca yaslandırılmış olması, 
krepis ve kerkideslerin vermiş olduğu profil nedeniyle 

The tower (Sil09/54) on the west slope and the complex 
called baths (Sil09/53) and the complexes beneath the 
fortification walls were documented using ground 
photogrammetric method and descriptions made. The 
abovementioned tower is a rectangle close to a square 
and built with cut stones and its floors were separated 
with timber construction. The biggest construction 
deformation issue observed is the deterioration in the 
walls above the aperture with round arch and lintel and 
its cut stones moved offset. The walls twist clockwise and 
thus deflections leading to fractures appear. It looks like 
the tower will soon collapse and is in urgent need of 
repair. Until the work is initiated the opening with arch 
and lintel has to be supported with timber construction 
(Fig. 3).

Another part of the work covered the theater (Sil10/84). 
Resting on the south slope of the acropolis the theater 
has slid down due to ancient landslides that caused the 
rocks on which the theater sits to break off. At present 
traces of 12 rows of seats can be discerned. The structure 
extending in the southeast-northwest direction domi-
nates the Pamphylian plains overlooking the sea. The 
cavea was built with local limestone. The facts that the 
structure rests on hillside, the profile of the krepis and 
kerkides, and absence of traces where the remnants of 
the stage building are all point to Hellenistic construc-
tion. It stayed in use during the Roman period.

A room locally called Paşa Deliği, literally ‘pasha’s hole’, 
is located in the upper slopes of the site and was docu-
mented (Sil10/82). It was identified as water tank by 
Lanckoroński and Bean. Its square shaped entrance built 
with fine dressed monolith blocks was damaged and 
blocks have moved out of their places. After the entrance 
is a long narrow corridor. On the west of the corridor are 
two rooms entirely destroyed by illegal digs and filled 
with rubble (Fig. 4).

Epigraphic work is undertaken by Asst. Prof. Dr. N. 
Gökalp; squeezes of inscriptions identified in 2009 
were taken, cross-checked and then the acropolis was 

Res. 1
Sil10/14 no.’lu mezar
Fig. 1
Tomb no. Sil10/14 

Res. 2
Sil10/83 no.’lu 

Mescit, güney cephe
Fig. 2 

Masjid no. Sil10/83, 
south façade
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Hellenistik Dönem’de inşa edildiği söylenebilir. Roma 
Dönemi’nde de kullanılmaya devam etmiştir. 

Çalışmalarda, kentin güney üst yamacında bulunan ve 
yöre halkı tarafından “Paşa Deliği” denilen bir mekân 
(Sil10/82) tespit edilmiştir. Burası Lanckoroński ve Bean 
tarafından su deposu olarak adlandırılmıştır. Düzgün 
kesilmiş monolit bloklarla örülmüş olan kare planlı giriş 
kısmı tahrip olmuş ve blokların çoğu devrilmiştir. Girişten 
sonra dar uzun bir koridorla karşılaşılmaktadır. Koridorun 
batı kenarında kaçak kazılarla tahrip edilerek içi tama-
men taşlarla dolmuş iki oda ile vardır (Res. 4). 

Yrd. Doç. Dr. N. Gökalp tarafından yürütülen epigrafi 
araştırmaları kapsamında, 2009’da tespit edilen yazıtla-
rın estampajı alınmış, bunların kontrolünden sonra da, 
akropolis sistematik biçimde taranmıştır. Sillyon yüzey 
araştırması süresince tespit edilerek estampajı alınan 
yazıt sayısı 12’ye ulaşmıştır.

2009 - 2010 yılları yüzey araştırmalarında 30 adedi 
bronz ve bir adedi de gümüş olmak üzere 31 adet sikke 
ele geçmiştir. 

Bu sezonda Sillyon ve çevresinde sistematik seramik 
yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir. Topografya göz 
önünde bulundurularak seramik toplama sektörleri belir-
lenmiş ve kentin territoryumuna giren Kepez mevkii 
dahil toplam 10 ayrı sektörden seramik toplanmıştır. Ken-
tin güney yamacından ilk kez İ.Ö. 8.-7. yy.’a ait Geometrik 
Dönem seramik parçaları ele geçmiştir (Res. 5). 

surveyed systematically. The total number of inscriptions 
identified and whose squeezes taken is 12.

In the surveys of 2009 and 2010 a total of 31 coins – 
30 bronze and one silver– were collected.

In this campaign we carried out a systematic survey to 
collect potsherds. Collection sectors were identified 
based on the topography and potsherds were collected 
from ten sectors including the Kepez mevkii which lies 
within the city’s territory. For the first time sherds of the 
8th-7th centuries B.C., i.e. Geometric period, were col-
lected on the south slope of the city (Fig. 5).

Various metal objects and fragments were found in 
various parts of the city. These include belt buckles, 
buttons, nails and fragments of metal vessels. Beside the 
archaeological studies Asst. Prof. Dr. N. Karkıner 
conducted a sociological study. The villagers were 
asked questions aiming at identifying how the 
villagers perceived the history of the village, our work, 
what they expected, income sources of the village, 
status of the women and their relation with Sillyon 
was endeavored to analyze.

Surveys in the Environs

At the fortified settlement (Fig. 6) at Kepez mevkii 
located about 3-4 km. north of Sillyon were identified 
23 chamosorion tombs hewn into the bedrock, 33 
remains belonging to structures, complexes and 
cisterns (Sil10/A.1-Sil10/A.56). The settlement layout 
plan was prepared using total station. The large square-
shaped cisterns located in the north part of the 
settlement may belong to the main artery of water 
distribution system supplying to the settlement. The 
necropolis is found to the west and the tombs are 
mainly of chamosorion type.

Res. 3    
Sil09.54 
Hellenistik 
Kule
Fig. 3
Hellenistic 
Tower 
Sil09/54

Res. 4   Sil10/82 Paşa Deliği
Fig. 4   Paşa Deliği Sil10/82 
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Kentin değişik noktalarında çeşitli metal obje ve parçala-
rı bulunmuştur. Bunlar arasında kemer tokaları, düğmeler, 
çiviler, metal kaplara ait parçalar yer almaktadır. 
Arkeolojik çalışmalar dışında Yrd. Doç. Dr. N. Karkıner 
tarafından sosyolojik bir araştırma gerçekleştirilerek, 
köyün tarihi, köylünün çalışmalarımızı nasıl algıladıkla-
rı, neler umdukları; köyün geçim kaynakları, kadınların 
statüsü üzerine sorular yöneltilmiş ve tarihsel olarak 
Sillyon ile olan ilişkileri analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Çevre Araştırmaları

Sillyon’un yaklaşık 3-4 km. kuzeyinde bulunan Kepez 
mevkiindeki kale yerleşimde (Res. 6) 23 adet anakayaya 
oyulmuş khamosorion tipi mezar, 33 adet yapı, yapı 
kompleksi ve sarnıçlardan oluşan kalıntı tespit edilerek 
(Sil10/A.1-Sil10/A.56) total station ile yerleşim planı 
çıkarılmıştır. Yerleşimin kuzeyinde yer alan kare planlı 
büyük sarnıçlar, buranın yerleşime dağıtılan suyun ana 
arteli olabileceğine işaret etmektedir. Nekropol batı 
yönündedir ve mezarlar yaygın olarak khamosorion 
tipindedir. 

Alacami Köyü

Yanköy’ün kuzeydoğusundaki köy, adını buradaki tarihi 
camiden almıştır. Araştırmamızda 2 sarnıç (Sil10/A.62 ve 
Sil10/A.63), bir mermer mimari plastik blok (Sil10/A.
MP.13), iki mermer postament (Sil10/A.MP.14, Sil10/A.
MP.18), bir kireçtaşı korniş bloğu (Sil10/A.MP.15), bir 
silindirik formlu mermer altar (Sil10/A.MP.16), iki  
mimari blok (Sil10/A.MP.17, Sil10/A.MP.21), bir ante 
başlığı (Sil10/A.MP.18), bir kalkan tasvirli mermer 

Alacami Köyü

The village named after a historical mosque there is 
located to the northeast of Yanköy. Our surveys docu-
mented two cisterns (Sil10/A.62 and Sil10/A.63), one 
marble architectural sculpture block (Sil10/A.MP.13), 
two marble postaments (Sil10/A.MP.14, Sil10/A.MP.18), 
one limestone cornice block (Sil10/A.MP.15), one cylin-
drical-shaped marble altar (Sil10/A.MP.16), two archi-
tectural blocks (Sil10/A.MP.17, Sil10/A.MP.21), one 
anta capital (Sil10/A.MP.18), one marble altar with 
shield depiction (Sil10/A.MP.19), one grinding stone 
(Sil10/A.MP.20), one cistern lid (Sil10/A.MP.22), one 
marble column drum (Sil10/A.MP.23), one panel frag-
ment (Sil10/A.MP.24).

Hellenistic Tower at Gökçepınar

Tower no. Sil10/A.61 (Fig. 7) is located at Bozdağ mevkii 
of Sıyrıl Mahallesi of the Gökçepınar village. It is situated 
on the west side of a difficult rocky hill on the mountain 
range bordering the Pamphylian plains. It is at such a 
point that dominates the plains, checks the access com-
ing from the interior (Pisidia) and overlooks Sillyon from 
its west side. It extends in the northwest-southeast direc-
tion and comprises three rooms. Its walls at foundation 
levels are not discernible at some places while the pas-
sages between the rooms and the doorway are visible. 
The entrance is on the northwest. The central room is 
larger than the other two and should be the main room. 
Its location and structural features suggest that it was 
built in the Hellenistic period to check over Sillyon and 
the plains.

Res. 5   Geometrik Dönem’e ait seramikler
Fig. 5   Geometric period pottery

Res. 6   Kepez Giriş Kapısı arka cephe
Fig. 6   Kepez Entranceway backside
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altar (Sil10/A.MP.19), bir ezme taşı (Sil10/A.MP.20), 
bir sarnıç kapağı (Sil10/A.MP.22), bir mermer sütun  
tamburu (Sil10/A.MP.23), bir panel parçası (Sil10/A.
MP.24) envanter lenmiştir. 

Gökçepınar-Hellenistik Kule

Sil10/A.61 numaralı kule (Res. 7), Gökçepınar Köyü, 
Sıyrıl Mahallesi Bozdağ mevkiinde yer alır. Pamphylia 
Ovası’nı kuzeyde sınırlayan dağ silsilesinin üzerinde, 
kayalık ve ulaşılması zor bir tepenin batı tarafındadır. 
Yapı konum olarak ovaya hakim, Sillyon’u batı tarafta 
gören ve iç kesimlerden (Pisidia) gelen geçişleri kontrol 
edebilecek bir yerdedir. Kule kuzeybatı-güneydoğu doğ-
rultusunda olup 3 odadan oluşmaktadır. Temel seviyesin-
deki duvarları bazı taraflarda seçilememekte, odalar 
arasındaki geçişler ve mekânın kapısı görülebilmektedir. 
Giriş kuzeybatıdadır. Diğer iki odaya göre orta oda daha 
büyüktür ve olasılıkla ana mekân burasıdır. Yapı özellik-
leri, konumu itibarıyla kulenin Hellenistik Dönem’de 
Sillyon ve üzerinde yükseldiği ovayı kontrol amacı taşı-
yan bir işleve sahip olduğu sonucuna varılabilir. 

Eskiyörük

Eskiyörük’te, yöre halkının Gavur Kemeri dediği Roma 
Dönemi köprüsü (Sil10/A.57) (Res. 8) ile Ayvalı Kemer 
Köprüsü denilen olasılıkla Roma ve daha geç tarihlerde 
de kullanılmış bir köprünün (Sil10/A.58) kalıntılarına 
ulaşılmıştır. Koducak Deresi üzerindeki bu iki köprünün 
de envanteri tamamlanmış ancak rölöveleri bir sonraki 
çalışma sezonuna bırakılmıştır. Köprülerin dışında alan-
da tesbit edilen bir arkithrav blok parçası (Sil10/A.MP.8), 
bir Attik-İon tipi mermer sütun kaidesi (Sil10/A.MP.9), bir 
mermer sütun tamburu (Sil10/A.MP.10) ve bir yazıtlı 
altarın (Sil10/A.Inc.1) envanteri yapılmıştır. 

Eskiyörük

At Eskiyörük remains of two bridges were identified:  
the Roman period bridge locally called Gavur Kemeri 
(Sil10/A.57) (Fig. 8) and another Roman and later 
period bridge called Ayvalı Kemer (Sil10/A.58). Both 
crossing the Koducak Deresi these bridges were 
inventoried but their relevés will be prepared in the 
next campaign. Other finds from the area include an 
architrave block fragment (Sil10/A.MP.8), one Attic-Ionic 
marble column base (Sil10/A.MP.9), one marble column 
drum (Sil10/A.MP.10) and an inscribed altar (Sil10/A.
Inc.1), all inventoried.

Res. 7   Gökçepınar Hellenistik Kule
Fig. 7   Gökçepınar Hellenistic Tower

Res. 8   Sil.10/57 Roma Dönemi köprüsü, Eskiyörük
Fig. 8   Eskiyörük, Roman period bridge Sil10/57
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Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı Mahallesi 
(Yuka rı Karaman), Hanönü Caddesi üzerindeki, 187 
numaralı parselde bulunan, Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca I. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı olarak tescil edilen tümülüste, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile Müze 
Müdürü M. Demirel başkanlığındaki ekibimiz tarafından 
25.10.2010 tarihinde kurtarma kazısı çalışmalarına 
başlanmıştır.

Tümülüs’ün çapı yaklaşık 30 m. yol kotundan tepe nok-
tasına olan yüksekliği ise 5 m. olarak belirlenmiştir (Res. 
1). Yabani ot ve maki örtüsü ile kaplı bulunan tümülüs 
yüzeyinde yer yer seramik parçalarına da rastlanmıştır. 
Tümülüsün üzerinde kaçak kazılarla üç adet çukur açıl-
mış ancak mezarlara ulaşılamamıştır (Res. 2).

Kazı Çalışmaları

Kazı çalışmalarında tümülüs, birbirini dik olarak kesen 
dilimler şeklinde 4 parçaya ayrılmış, her bir dilim T-I, T-II, 
T-III, T-IV açması olarak numaralandırılmıştır.

Öncelikle etrafındaki maki örtüsü temizlenerek belirgin 
bir şekilde ortaya çıkarılan tümülüste kazı çalışmaları, 
T-I, T-III, T-II ve T-IV açma alanı sıralamasında sürdürül-
müş ve her bir açma ortadan geçen bir radyanla bölüne-
rek basamak şeklinde, kademeli olarak açılmıştır.

Kırmızı ve gri renkli irili ufaklı traverten taşlarından olu-
şan ve tümülüsü meydana getiren moloz yığınında sevi-
ye inme çalışmalarına T-I açmasının batı sınırından baş-
lanmıştır. Kuzeydoğu’daki son kazılan çeyrek daire dili-
minde yer alan T-IV açmasında sürdürülen seviye inme 
çalışmaları sırasında doğu-batı doğrultusunda yan yana 
sıralanmış in situ durumda 3 adet lahit tipi mezar açığa 
çıkarılmış ve M-1, M-2 ve M-3 olarak numaralandırılmıştır 
(Res. 3).

Salvage excavations were initiated at the tumulus located 
in lot 187 in Hanönü Caddesi of Düzlerçamı Mahallesi 
in Döşemealtı İlçesi of Antalya. This site was formerly 
registered as a first degree archaeological site by the 
Antalya Regional Board of Cultural and Natural Heritage 
and the Antalya Museum led by M. Demirel, the muse-
um director, on 25th October, 2010.

The tumulus has a diameter of about 30 m. and rises 
about 5 m. above street level (Fig. 1). There were also 
potsherds on the tumulus covered with weeds and 
maquis and three pits dug by illegal treasure hunters 
who, fortunately, did not reach the burials (Fig. 2).

Excavations

For excavation purposes, the tumulus was divided into 
four “quadrants” named T-I, T-II, T-III and T-IV.

Before work could begin, vegetation was removed, 
exposing the tumulus itself and excavations were carried 
out in trenches T-I, T-II, T-III and T-IV respectively. Each 
trench was divided into two equal parts and excavated 
as a step trench.

The rubble heap on top consisted of red and grey traver-
tine stones of various sizes. The first level was lowered at 
the west end of trench T-I. The last quarter excavated was 
trench T-IV and three sarcophagi, placed side by side in 
the east-west direction, were uncovered in situ and 
named as M-1, M-2 and M-3 (Fig. 3).

The Tombs

These sarcophagi are not monolithic but rather are built 
with travertine stones of various sizes with mortar of lime, 
sand and pebbles. Comprising a rectangular basin and a 
pitched-roof type lid with acroteria, these sarcophagi 

Döşemealtı – Düzlerçamı Mahallesi  
Tümülüs Kurtarma Kazısı

Tumulus Salvage Excavations at  
Döşemealtı – Düzlerçamı Mahallesi

Mustafa SAMUR – Hülya YALÇINSOY – Mine BOZKURT
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Mezarların Yapısı

Lahit tipi mezarlar monolit olmayıp, yine tümülüs dolgu-
sunda olduğu gibi traverten taşlarından irili ufaklı moloz-
larla ve çakıl taşı katkılı kireç-kum karışımı harçla örüle-
rek yapılmıştır. Dikdörtgen tekne ve buna oturtulmuş 
beşik çatılı akroterli üst örtüden oluşan bu lahit tipi 
mezarların üzerleri de sıvalıdır. Doğu dar cephelerinde 
apsidal birer niş yer almaktadır (Res. 4).

Lahit teknesinde kabaca işlenmiş ve kısmen düzleşti-
rilmiş 3-4 sıra halinde yassı traverten molozlar kullanıl-
mıştır. Köşeleri oluşturan taşlar 90 derece açı yapacak 
şekilde düzgün olarak tıraşlanmıştır. Akroterli üst örtünün 
yapımında ise oldukça büyük yassı ve kabaca işlenmiş 

were also plastered over. On the east narrow side of each 
sarcophagus was an apsidal niche (Fig. 4). 

Sarcophagus basins were built with three or four rows of 
travertine slab rubble, roughly worked and partially 
smoothed. These, at the corners, were finely carved to 
form a right angled corner. The superstructure with acro-
teria is built with quite large travertine slabs, roughly 
worked. These form the inner roof by making a triangle. 
On the outer surface, large travertine slabs are placed 
using a sand-lime mortar with pebbles, either in 
herringbone style or with gaps in between filled with 
small stones and mortar. The exterior was plastered 
and smoothed, thus giving the tomb a monolithic 
appearance.

Res. 1   Tümülüs (güneydoğudan)
Fig. 1   Tumulus, from the southeast

Res. 2   Tümülüs (güneydoğudan)
Fig. 2   Tumulus, from the southeast

Res. 3    
Lahit tipi mezarlar, batıdan (soldan 
sağa M-1, M-2, M-3) 
Fig. 3    
Tombs of sarcophagus type, view 
from the west (left to right: M-1,  
M-2 and M-3)

Res 4 
Lahit tipi mezarlar, doğudan  
(soldan sağa M-3, M-2, M-1)
Fig. 4 
Tombs of sarcophagus type,  
view from the east (left to right:  
M-2, M-2 and M-1)
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traverten taşlar kullanılmıştır. Bunlar üçgen şeklinde bir-
birine yaslanmak suretiyle iç çatıyı oluştururlar. Dış 
yüzeyin ise yine çakıl taşı katkılı kireç-kum karışımı 
harçla tutturulmuş büyük yassı traverten taşlar ya balık 
sırtı şeklinde birbiri üzerine bindirilerek ya da araların-
daki boşluklar küçük taşlar ve harçla doldurularak inşa 
edildiği anlaşılmaktadır. Üst yüzeyi harçla ikinci kez 
sıvanarak düzleştirilmiş, böylelikle mezar monolit bir 
görünüme kavuşmuştur. 

Mezar M-1

T-IV açmasında açığa çıkarılan üç mezarın en kuzeyin-
dekidir. 2.85 m. uzunluğunda, 130 cm. genişliğinde 
(doğu dar yanı) ve 120 cm. yüksekliğindedir. Doğu dar 
cephesinde yer alan apsidal niş 20 cm. genişliğinde 14 
cm. yüksekliğindedir. Köşe ve alınlık akroterleri ele geç-
memiştir. Mezara girebilmek için; teknenin bitiminden 
–80 cm. kadar inilerek, kuzey uzun kenarı önünde oval 
bir giriş kapısı açılmış; buradan alt kısmında yer alan 
dolgu toprak boşaltılarak, –1.38 m. seviyesindeki gömü-
ye ulaşılmıştır. Gömü, batı-doğu doğrultusunda sırt üstü 
yatar vaziyettedir. Başı hafif güneye dönüktür; Sol kol, 
gövdeye paralel olarak ayaklara doğru uzatılmış, sağ kol 
ise dirsekten bükülü vaziyette karın hizasındadır; ayaklar 
birbirine paralel olarak doğu doğrultusunda uzanmıştır. 
İskeletin bütününe yakını korunmuş vaziyettedir. Göğüs 
kafesi kemiği ve sağ kürek kemiği eksiktir. Kafatasının bir 
bölümü parçalanmış ve noksandır. M. A. E. Ü. Antropoloji 
Anabilim Dalı, Arş. Gör. A. Y. Yavuz tarafından yapılan 
Antropolojik incelemelerin sonuçlarına göre iskelet 
33-45 yaşlarında erkek bir bireye aittir. 

Mezar M-2 

M-1’in yak. 19 cm. güneyindedir. Sıvası ve alınlık akro-
terleri ile güneybatı köşe akroteri korunmuş vaziyettedir. 
Kopmuş olarak ele geçen kuzeybatı köşe akroteri ise 
yerine konulmuştur. Doğu-batı doğrultusunda uzanan 
mezarın uzunluğu 2.82 m., doğu dar cephesinin taban 
genişliği 1.41 m., yüksekliği ise 1.08 m.’dir. Doğu dar 
yüzde yer alan nişin üst kısmı apsidaldir.

Mezara batı cephe önünde –130 cm. derinliğinde bir 
koridor açılarak girilebilmiştir. Gömü, batı-doğu doğrul-
tusunda iki yanı anakayanın şekillendirilmesiyle oluştu-
rulan mezarda, sırt üstü yatar vaziyettedir. Kafatasının 
üst kısmı ezildiği için dağılmış durumdadır. Kol ve bacak 
kemikleri, iki yanda birbirine paralel olarak uzanmıştır 
(Res. 5). 25-35 yaşlarında genç erişkin erkek birey oldu-
ğu tespit edilen gömü M-1 no.’lu mezardaki bireye göre 
daha kısadır. Kafatasının üzerinde ölüm sonrası oluşmuş 

Tomb M-1

This is the northernmost one of the three sarcophagi 
uncovered in trench T-IV. It measures 2.85 m. long, 1.30 
m. wide (on the east short side) and 120 cm. tall. The 
apsidal niche on the eastern short side measures 20 cm. 
wide and 14 cm. tall. Its corner and pediment acroteria 
have not survived. For access into the tomb the level was 
lowered about 80 cm. from the basin’s end and an oval 
doorway was opened before the northern long side; 
here, the filling was removed and the burial was reached 
at 1.38 m. The burial was on its back in the east-west 
direction. Its head is slightly turned southward; left arm 
stretches parallel to the body while the right arm is bent 
at the elbow and extends over the abdomen; the feet 
extend eastward, parallel to each other. The skeleton has 
survived almost entirely intact, however, its sternum and 
right scapula are missing and part of the skull is torn and 
missing. According to the results of the study by Research 
Asst. A. Y. Yavuz of M.A. Ersoy University’s Anthropology 
Department the skeleton belongs to a male of 33-45 
years of age.

Tomb M-2

This tomb is located about 19 cm. south of M-1. Its plas-
ter, pediment acroteria and its southwest corner acrote-
rion have survived intact, while the broken northwest 
acroterion has been re-placed. The tomb, extending in 
the east-west direction, is 2.82 m. long; its eastern short 
side is 1.41 m. wide at the bottom and 1.08 m. tall. The 
niche on the short east side is apsidal on top.

Penetration into the burial was accomplished by opening 
a corridor of 1.30 m. depth in front of the west side. The 
burial lies on its back in the east-west direction in a pit 
hewn into the bedrock. Top part of the skull was crushed, 
thus scattered. Arm and leg bones extend parallel 
(Fig. 5). It belonged to an adult male of 25-35 years of 
age and it is shorter than that in M-1. The skull shows 
deformation after death. At the bottom of the walls and 
around the body were 14 iron nails at certain intervals.

Tomb M-3

This tomb is located 78 cm. south of M-2. Extending in 
the east-west direction, the tomb is 2.84 m. long. There 
is a small niche apsidal on top on the short east side. 
Corner acroteria have not survived. The tomb was pen-
etrated through a corridor of 1.20 m. depth before the 
short western side. The burial was exposed in a pit 
carved into the bedrock in the east-west direction. The 
skeleton, lying on its back, has survived quite intact. The 
arms and legs extend eastward, parallel to each other 
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bir deformasyon mevcuttur. Duvar diplerinde ve gömü-
nün etrafında belirli aralıklarla 14 adet demir çivi ele 
geçmiştir. 

Mezar M-3

M-2’nin 78 cm. güneyindedir. Doğu-batı doğrultusunda 
uzanan mezarın uzunluğu 2.84 m.’dir. Doğu dar cephe-
sinde yine üst kısmı apsidal bir niş bulunmaktadır. 
Mezarın köşe akroterleri korunmamıştır. Mezara batı dar 
cephesi önünde açılan –120 cm. derinliğindeki bir kori-
dorla girilebilmiştir. Gömü, batı-doğu doğrultusunda 
anakayadan oyulan dikdörtgen bir mezara yatırılmıştır. 
Sırt üstü yatar vaziyetteki iskeletin bütününe yakını 
korunmuştur. Kol ve bacaklar birbirine paralel olarak 
doğuya doğru uzanmaktadır (Res. 6). Bireyin 33-45 yaş-
larında genç erkek erişkine ait olduğu tespit edilmiştir. 
Duvar diplerinde ve gömünün etrafında belirli aralıklarla 
14 adet demir çivi ele geçmiştir. Kafatasının kuzeyinde, 
mezarın kuzeybatı köşesinde 1 adet açık yeşilimsi-gri 
renkte cam şişe, parçalı olarak açığa çıkmış ve restore 
edilmiştir.   

M-3’ün 50 cm. güneyinde, öbek halinde hayvan ke -
miklerine rastlanmıştır. At olduğu anlaşılan çene, diş 
ve kürek kemiği, belgeleme çalışmalarının ardından 
kaldırılmıştır.

Mezar M-4

M-1’in 120 cm. kuzeydoğusunda yer alan ve yüzeyde 
belirgin olarak seçilen, yan yana sıralanmış ikisi büyük, 
biri küçük toplam 3 traverten taş sırası önünde 70x180 
cm. ebatlarında bir sondaj çukuru açılmıştır. -1.90 m. 
seviyesinde kafatası açığa çıkmış ve kazı çalışmaları bu 
seviyede batıdan doğuya doğru kafatasının ait olduğu 
iskeleti ortaya çıkarmak için sürdürülmüştür. İskelet 
batı-doğu doğrultusunda tabanından +35 cm. yüksek-
likteki mezara sırt üstü yatırılmıştır. Bir çocuğa ait oldu-
ğu düşünülen iskeletin önemli bir kısmı korunmuş olup 
boyu 1.30 m.’dir. Kollar gövdenin iki yanında, bacaklar 
ise bir birine paralel şekilde doğuya doğru uzatılmıştır 
(Res. 7).

Restorasyon, Konservasyon ve Koruma Çalışmaları 

Mezarların yüzeyinde oluşan bozulmaların gideril-
mesine ilişkin çalışmalar Müdürlüğümüz uzmanı 
Arkeolog M. Samur ve Heykeltraş A. Korkut tarafından 
gerçekleştirilmiştir. M-1, M-2 ve M-3’ün harç ve sıva 
tamirlerinde kireç-kum-tutkal karışımı harç kullanılmış 
ve oluşan bozulmalar giderilerek sağlamlaştırma 
ya pılmıştır. Üç mezarın çevresi, sekizgen bir demir 

(Fig. 6). The skeleton belonged to a male adult, aged 
between 33 and 45 years. At the bottom of the walls and 
around the body, were 14 iron nails at certain intervals. 
To the north of the skull, in the northwest corner of the 
grave was a greenish-grey colored glass bottle. Uncovered 
in fragments; it was later restored.

About 50 cm. south of M-3 was a heap of animal bones. 
Jaw, teeth and shoulder blade, belonging to a horse, 
were removed following documentation.

Tomb M-4

A sounding of 70-180 cm. was excavated before three 
rows of travertine stones, two large and one small, 
clearly discernible from the surface and located 1.20 m. 
northeast of M-1. At the level of -1.90 m. a skull was 
uncovered and thus, excavations continued eastward in 
order to expose the body of the skull. The skeleton 
extended in the east-west direction on its back +35 cm. 
above the bedrock but surrounded with carved bedrock 
along both sides. Preserved to a great extent, the skele-
ton possibly belonged to a child of 1.30 m. height. The 
arms extended along the body and the legs extended 
parallel eastward (Fig. 7).

Restoration, Conservation and Protection Work

Deterioration on the surfaces of the tombs was repaired 
by archaeologist M. Samur, of the Antalya Museum, and 
sculptor, A. Korkut. For repairing the plaster and mortar 
of M-1, M-2 and M-3, a mixture of lime, sand and glue 

Res. 5 
M-2 no.’lu 
mezara ait gömü
Fig. 5 
Burial inside M-2
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kafesle çevrelenmiş ve üstü boyalı trapez saçla kapatıl-
mıştır (Res. 8).

Sonuç

Tümülüs, Anydros-Eudokias antik kentinin doğu nek-
ropolü içerisinde kalmaktadır. Yukarıkaraman Mahal-
lesi’nde, Antalya Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil 
edilmiş olan iki tümülüs, bölgede bu gömü geleneğinin 
varlığına işaret etmektedir. Tümülüs dolgusunda ortaya 
çıkarılan seramik parçaları, unguentarium gövde parça-
ları ve M-3 no.’lu mezar içerisinde ele geçen cam şişe 
(Res. 9) benzer örneklerinden yola çıkılarak, mezarlar 
İ.S. 4. yy.’a tarihlendirilebilir. was used and the structure was reinforced by repairing 

the deterioration. The three tombs are fenced off with 
octagonal iron mesh and roofed over with a trapezoidal 
sheet (Fig. 8).

Conclusion

The tumulus lies within the east necropolis of the ancient 
city of Anydrus-Eudocias. Two tumuli in Yukarıkaraman 
Mahallesi, registered by the Antalya Regional Board, 
point to the tradition of tumulus burials. Potsherds, 
uncovered in the tumulus filling, body fragments of 
unguentaria as well as the glass bottle from M-3 (Fig. 9) 
point to a date in the 4th century A.D.

Res. 6
M-3 no.’lu 
mezara ait gömü
Fig. 6
Burial inside M-3

Res. 7   M-4 no.’lu mezara ait gömü
Fig. 7   Burial inside M-4

Res. 8   Koruma önlemleri ve lahit tipi mezarlar (doğudan)
Fig. 8   Protective measures and sarcophagi, view from the east

Res. 9
M-3 no.’lu mezarda 
ele geçen cam şişe  
(İ.S. 4. yy.)
Fig. 9
Glass bottle  
from M-3  
(4th century A.D.)
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İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nde Prof. 
Dr. Hâluk Abbasoğlu danışmanlığında hazırlamakta 
olduğum “Düver Pişmiş Toprak Kaplama Levhaları ve 
Çatı Elemanları” başlıklı doktora tezi Düver-Yarım Ada’da 
ele geçen mimari terrakottaları konu edinmektedir. 

Kültür Bakanlığı’nın izinleriyle bu doktora tezi ile ilgili 
olarak Düver’de (Res. 1) başlatılan yeni bir proje ise 
mimari terrakottaları koparıldıkları konteksleriyle bir 
arada ele almayı ve bölgenin yerleşim tarihini araştırma-
yı hedeflemiştir*. Bilindiği gibi Düver 1960 yıllarda 
yoğun kaçak kazılara sahne olmuş Arkaik Dönem yerle-
şiminin Phryg karakterli mimari terrakottaları onlarca 
ülkeye kaçırılmıştı (Res. 2). Projenin ilk sezonunda ger-
çekleştirilen arazi çalışmalarının sonuçları aşağıda kısa-
ca ele alınmıştır.

Yarım Ada, Burdur’un yak. 32 km. güneybatısındaki 
Yarışlı Gölü’nün kıyısındadır ve gölün doğu kıyısından 
içeriye doğru bir dil gibi yak. 1 km. uzanır. Yerleşim yük-
sek bir kayalık üzerindedir ve çevresinde verimli arazile-
re, taze su kaynaklarına sahiptir. Bu görünümüyle Yarım 
Ada Phryglerin bilinen ana yerleşim merkezlerini oluştu-
ran kalelerine benzemektedir. Buraya gölün kuzey kıyısı 
boyunca uzanan ve kayalık alanları tekerlekli araç trafiği 
için Antik Dönem’de traşlanmış bir yoldan ulaşılabilir. 
Mimari terrakottalarla önemi vurgulanan bu Demirçağı 
merkezini ilmi ya da turistik ziyaret hayal kırıklığıyla 
sonuçlanır. Çünkü çıplak gözlerin bir yerleşim planını 
tespit edememesi bir kenara, yüzeyde hiçbir yapı kalıntısı 
da yoktur. Görülebilenler sayısız kaçak kazı çukurundan 

* Projeyi destekleyen Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü’ne minnettarlıklarımı sunarım. Araştırma 
izni veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğü’ne, yardım ve ilgilerinden dolayı Hocam Prof. Dr. 
H. Abbasoğlu’na, AKMED’in müdürü Sayın K. Dörtlük’e, 
Burdur Müzesi müdürü Sayın H. A. Ekinci’ye, Jeofizik - 
mü hendisi A. Yüklü’ye, Hava fotoğrafçısı E. Küçük’e teşekkü-
rü bir borç bilirim. 

The author’s doctoral dissertation titled “Düver Pişmiş 
Toprak Kaplama Levhaları ve Çatı Elemanları” being 
prepared under the supervision of Prof. Dr. Hâluk 
Abbasoğlu at Istanbul University’s Classical Archaeology 
Department covers the architectural terracottas from the 
Düver peninsula. 

With the permission issued by the Ministry of Culture a 
new project initiated at Düver (Fig. 1) in connection 
with the above mentioned dissertation aims at evaluat-
ing these terracottas together with their original context 
and investigate into the settlement history of the 
region*. As known Düver suffered from illicit digs and 
smuggling of architectural terracottas of Phrygian char-
acter from its archaic settlement in 1960s (Fig. 2). The 
results of the surveys conducted in the first year of the 
project are summarized below:

The peninsula is located on the coast of Yarışlı Gölü 
about 32 km. southwest of Burdur and stretches about 
1 km. into the lake from its east side. The settlement is 
situated on a high rocky hill and has fertile land and fresh 
water sources around. With this appearance the penin-
sula is reminiscent of fortresses that are the known main 
settlements of the Phrygians. Access to the site is via an 
ancient road, extending along the north side of the lake, 
whose rocky parts were chiselled for wheeled traffic in 
Antiquity. A visit to the site which is known for its archi-
tectural terracottas will be very disappointing because 
not only settlement pattern can be discerned but also 
there are no building remains on the surface. What are 

* I am greatly indebted to Suna & İnan Kıraç Research Institute 
on Mediterranean Civilizations. I would like to express my 
gratitude to the Ministry of Culture General Directorate of 
Museums and Cultural Heritage for issuing the survey permis-
sion, to my supervisor Prof. Dr. H. Abbasoğlu for his guid-
ance and interest, Mr. K. Dörtlük director of AKMED, Mr. 
H. A. Ekinci director of Burdur Museum, Geophysical engi-
neer A. Yüklü, and aerial photographer E. Küçük.

Düver Yerleşim Tarihi Araştırmaları 2010

Surveys in the Settlement History of Düver in 2010
Tarkan KAHYA
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çevreye yayılmış taş parçaları, yani artık kontekstleri 
birbirine karışan katmanların bina molozlarıdır. 
Molozları, yörenin geleneksel mimari anlayışında inşaa 
edilmiş günümüz evlerini göz önüne alarak, ahşap hatıl 
destekli kerpiç duvarların temel taşları olarak yorumla-
mak mümkündür (Res. 3). 

Düver’in yüksek ve kayalık topografyasına kıstaktan 
oldukça dik bir rampa ile çıkılmaktadır (Res. 4). Rampa 
başlangıç noktasında, yani göl kenarındaki tarlalar sevi-
yesinde, üç yandan kayalıklarla çevrili bir alanın içinden 
geçer. Bir tarafı açık olan bu kayalık alan olasılıkla girişi 
kontrol amaçlı kullanılmış olmalıdır. Rampa bir süre 
daha devam ettikten sonra şimdiye kadar araştırmacıla-
rın gözünden kaçan bir sur duvarına ulaşır. 

Ancak hava fotoğraflarıyla tespit edilebilen bu kuvvetli 
duvar Yarım Ada’yı bağlandığı kara parçasından ayırır. 
Kalınlığı 1.5 m. olan bu duvarın yüksekliği toprak sevi-
yesinde korunmuştur ve girişteki iki kayalık alan arasın-
da dik doğrultuludur. Üst kısmının aynı Sardis’te olduğu 
gibi kerpiç tuğlalarla örülmüş olması olasıdır. 
Günümüzde yerleşime ulaşan tek yol -çok büyük olası-
lıkla Antik Dönem’de de aynı güzergahı kullanarak- 
yukarıda bahsi geçen rampa aracılığıyla bu sur duvarına 
ulaşır. Bu noktada bir giriş kapısı beklenmelidir. 

Gölün kuşattığı Yarım Ada birçok kısımda sudan karaya 
çıkışı imkansız hale getiren yüksek kayalıklarla çevril-
miştir. Bu yönüyle Düver bölgenin diğer bir Demirçağı 
yerleşimi olan Uylupınar’ı hatırlatır. Güney tarafı olduk-
ça yüksek kayalıklarla korunaklı olduğundan bir sur 
duvarına ihtiyaç duyulmamıştır. Ama kayalıklar üzerinde 
surlara ait blok taş yuvaları mevcuttur. Midas kentinde 
de sur bedeninde in situ tek bir taş olmamasına rağmen 
kenti doğal bir sur gibi çevreleyen kayaların belirli 

seen are the mixed stones, scattered around from numer-
ous illicit dig pits, that is, building rubble from strata 
whose contexts are thus mixed. It is possible to say that, 
based on the traditional domestic architecture of the 
region, these once constituted the stone foundations of 
mud-brick buildings with timber relieving beams (Fig. 3).

A very steep road from the isthmus leads to the high and 
rocky topography of Düver (Fig. 4). At its beginning 
point, that is, at the level of the fields by the lake shore, 
the ramp passes through an area surrounded with rocks 
on three sides. This rocky area which is open on one side 
must have been used for checking the entries. After con-
tinuing up the ramp reaches a city wall which has 
escaped the eyes of researchers until now.

This strong wall which can be identified only through 
aerial photos separates the peninsula from the mainland. 
The wall has a width of 1.5 m. and is preserved at the 
ground level; it extends perpendicularly between the 
two rocky areas at the entrance. It is possible that it sup-
per portions were built with mud-bricks, as at Sardeis. 
The only road providing access to the settlement today 
– very likely the ancient road followed the same course 
as well – uses the above mentioned ramp and reaches 
the city wall. A gate should be expected at this point.

The peninsula jutting into the lake is surrounded with 
rocks that render it impossible to step on the peninsula. 
From this point Düver is reminiscent of Uylupınar, anoth-
er Iron Age settlement in the region. On the south the 
site is protected with high rocks thus no fortification was 
needed there. However, there are holes on top of the 
rocks for mounting the stone blocks of the settlement 
walls. At Midas City, too, there are foundation holes cut 
like steps at certain places of the rocks that encircle the 

Res. 1   Yarım Ada, genel görünüş
Fig. 1   Peninsula, general view

Res. 2   Düver, geison-sima-çörtenli kiremit 
Fig. 2   Düver, geison-sima-spouted tile



221

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

yerlerinde basamak şeklinde kesilmiş temel yuvaları 
izlenebilmektedir. Bu yönleriyle ve de Phryg kimliği bili-
nen terrakottaları ile Düver ve de Midas kenti birbiriyle 
karşılaştırılabilir. Ayrıca Midas kentine anakayaya açıl-
mış bir rampalı bir yol ile ulaşılması ve bu rampa boyun-
ca kaya yüzeyine figüratif kabartmalar işlenmesi Düver’le 
olan yakınlığı daha da arttırır.

Yarışlı Gölü’nün suyunun son yıllarda çekilmesinin 
ardından, tüm kıyı şeridinden göl içerisine uzanan, 
uzunlukları farklı, birbirine parelel bir takım duvarlar 
ortaya çıkmıştır (Res. 5). Suyun niteliği gölde balık üretil-
mesine ve/veya üremesine izin vermez. Bu nedenle yöre 
halkınca da bilinmeyen bu duvarların balık üreticiliği  
ile ilgisi olmaması gerekir. Zaten Orman Bakanlığı’nın 
verilerine göre gölün suyu sodyum fosfat, sodyum klo-
rür (ham tuz) ve sodyum sülfatça oldukça zengindir. 
Ramsay da gölün bir tuz gölü olduğunu not etmiştir. 
Günümüzde kıyının florası tuza toleranslı bitkiler tarafın-
dan ku şatılmıştır. 

Antik kaynakların ve modern gezginlerin Göller Böl-
gesi’nden elde edilen tuz hakkında aktarımlarında bir 
karmaşa söz konusudur: 

– Herodotos, Kserkes’in Yunanistan seferini anlatırken, 
ordunun Kolossai’ya gelmeden önce Phrygia kenti 
Anaua’nın ve “tuz çıkarılan bir gölün” yanından geç-
tiğini bildirir. Bu Sanaos Lacus (Acıgöl)’tur. 

– Arrianus hatalı bir şekilde Askania Gölü’nde (Burdur 
Gölü) tuzun kendiliğinden katılaştığından ve yöre 
sakinleri tarafından toplanıldığından bahseder. 
Arrianus’un aktarımındaki Büyük İskender’in ordusu-
nun mola yeri Kharaks’ın yanındaki tuz çıkarılan 
göl ise Askania değil -Ramsay’ın da Anava dediği-  

city like natural fortifications although there exists no 
stone blocks of fortifications in situ. From this point and 
terracottas whose Phrygian character is known, Midas 
City and Düver are comparable. Furthermore, Midas 
City is accessed via a ramp cut into bedrock and deco-
rated with figures carved on the rocks along side the 
ramp; this aspect is another one for bringing Düver and 
Midas City closer to each other.

As the waters of Yarışlı Gölü receded in the recent years, 
some walls extending into the lake parallel but with dif-
ferent lengths along the entire coastline have become 
visible (Fig. 5). The peculiar water of the lake does not 
allow any fish to live there. Thus, these walls which are 
not known even by the locals should not be related with 
fishing/fisheries. According to the data available at the 
Ministry of Forestry the lake’s waters are very rich in 
sodium phosphate, sodium chloride (raw salt) and 
sodium sulfate. Ramsay noted that the lake had salt 
water. The coastal flora today comprises salt tolerant 
plants.

Ancient and modern travelers’ accounts on the salt pro-
cured at Lakes Region reveal confusion: 

– In his account on the Xerxes’ campaign into Greece, 
Herodotus states that the army passed by Anaua, a 
Phrygian city, and “a lake where salt was obtained 
from” before reaching Kolossai. This lake was Sanaos 
Lacus, modern Acıgöl. 

– Arrianus, on the other hand, errs when he states that 
the salt of the Lake Askania (Burdur Gölü) precipitat-
ed itself and locals collected it. If the stopover place 
of Alexander’s army was by the lake where salt was 
obtained near Charax, as Arrianus states, then this 

Res. 3   Geleneksel yöre mimarisinden örnekler, Hacılar Köyü
Fig. 3   Examples from the traditional local architecture,  
Hacılar Köyü

Res. 4   Yarım Ada hava fotoğrafı, genel görünüş (Foto: E. Küçük)
Fig. 4   Aerial photo of the peninsula, general view  
(Photo by E. Küçük)
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yukarıda bahsi geçen Phryg kenti Anaua’nın yanın-
daki Sanaos Lacus’tur. 

– Hamilton, Burdur Gölü’nün Arrianus tarafından bah-
sedilen Askania olamayacağını çünkü suyunun çekil-
diğinde, halkın kıyıdan toplayacağı miktarda tuz 
olmadığını bildirir. 

– Ramsay da Burdur Gölü’nde köylüler tarafından kırı-
larak öbek öbek toplanan maddeyi tuz sanmıştır. 
Halbuki bu güherçiledir. Çünkü Plinius’un tarif ettiği 
gibi Burdur Gölü’nün suyu yüzeyde tatlıdır. 

Tüm bu bilgilere rağmen antik kaynaklar Yarışlı Gölü’ne 
dair suskundur. Duvarların en uzunu yak. 200 adımdır 
ve tüm Yarımada çevresinde birbirinden 20-25 adım 
aralıklarla kıyıdan göl içine uzanmaktadırlar. Bu duvar-
ların tuz üretimi ile ilişkili olup olmadığı henüz net 
değildir. Eğer bir tuzla ile karşı karşıya isek bu duvarların 
terrakottalı binalarla olan olası ekonomik ilişkisi de 
aydınlatılması gereken diğer bir konudur. 

Gölün içerisine uzanan bu duvarların Tarsa-Darsa-
Duvar-Düver isminin etimolojisi ile ilişkili olduğunu 
varsaymak caziptir. Türk dostları tarafından Düver’in 
“Duvar”la bir ilişkisi olmadığına ve Düver’de de bir 
duvar bulunmadığına ikna edilen Bean, Düver’in Gavur 
Ören’deki Hadrioni’nin erken dönem yerleşmesi olduğu-
nu savlamıştı. Prof. Dr. M. Waelkens ise isabetli bir 
şekilde Düver’in Darsa olduğunu ileri sürmüştür. Yine 
yerleşimin adı, etimolojisi ve bahsi geçen duvarlarla 
ilgili çalışmalarımız halen devam etmektedir. 

Herodotos, İ.Ö. 6. yy.’da bile Phrygia’lı yöneticilerin 
kraliyete ait geleneksel Midas ve Gordias isimlerini taşı-
maya devam ettiklerini bildirmektedir. Bu dönemde Gor-
dion’un Lydia Krallığı’nın vasal bir devleti haline ge lip 
gelmediği çok açık değilse de kentin çatı kiremitleri, 

lake cannot be Askania – what Ramsay called Anava 
– but rather Sanaos Lacus by the Phrygian city of 
Anaua. 

– Hamilton states that Burdur Gölü cannot be Askania 
mentioned by Arrianus because when its water 
recedes there is not enough salt to be collected by the 
shore.

– Ramsay thought it was salt that was broken and col-
lected in bulks by villagers. However, it was saltpetre 
because as Plinius tells the water of Burdur Gölü is 
sweet on the surface.

In spite of all this information ancient sources are silent 
when it comes to Yarışlı Gölü. It can be claimed that 
these walls running parallel at 20-25 steps away from 
each other and the longest of which is about 200 steps 
long may be related with salt production. It is not clear 
yet whether or not these walls were related with salt 
production. If this is the saltpan then the possible eco-
nomic link between these walls and the buildings with 
terracottas need to be clarified.

It is very attractive to suppose that these walls are related 
with the etymology of the name Tarsa/Darsa/Duvar/
Düver. G. Bean was convinced by his Turkish friends that 
Düver was not related with “Duvar” and that there was 
no wall extant at Düver and thus he hypothesized that 
Düver was the early period settlement of Hadrioni at 
Gavur Ören. On the other hand Prof. Dr. M. Waelkens 
claimed Düver was Darsa indeed. Our study into the 
name of the site, etymology and walls still continues.

Res. 5   Göle uzanan “Duvarlar”
Fig. 5   “Walls” extending into the lake

Res. 6
Jeofizik çalışmalarıyla tespit 

edilen duvar kalıntıları
Fig. 6

Wall remains identified 
through geo-physical surveys



223

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

yerel güç ve nüfuz devamlılığını göstermesi bakımından 
önemlidir. Düver’de de benzer bir durum söz konusudur. 
Asılı friz levhalarının sadece Phrygia’da görülmesi, uzun 
çörtenli simaların Phrygia’ya özgü olması, akroter ve 
baskı bezemeli kiremitlerin varlığı Düver’in Arkaik 
Dönem’deki kültürel kimliğinin tespitini kolaylaştırmak-
tadır. Bu kiremitler Phryg tipi çatılarda yer almıştır. 
Düver’de bu çatıların da megaron planlı yapıları örttüğü 
varsayılabilir. Çünkü jeofizik araştırmalarımız en azın-
dan bir megaronun tespiti ile sonuçlanmıştır. 

Yüzeyinde mimari terrakotta fragmanları tespit ettiğimiz 
ve Yarım Ada’nın görkemli bir yapı için uygun en strate-
jik noktasında yüzölçümü yaklaşık 450 m2’lik iki ayrı 
alanda yapılan jeofizik çalışmaları bazı duvar kalıntıları-
nı ortaya koymuştur (Res. 6). Taş dizgileri jeofizikle tara-
nan alanı tamamen dolduran bir yapının varlığına dair iz 
vermiştir. Bu yaklaşık 14 m. uzunluğunda, 10 m. geniş-
liğinde bir yapıdır. Yapı üç tarafından duvarlarla kuşatıl-
mıştır. Dik açılı duvarlar birleştirildiğinde yapının formu-
nun bir megaron olduğu görülür. Bir kısa kenarı açıktır. 
Önü açık olan bu kısım megaronun önündeki anteli ön 
odanın olduğu yer olmalıdır. Diğer kısa duvar kapalıdır. 
Kuşkusuz Düver yapısının ölçüleri 18.30x30.40 m.’lik 
Gordion M3 ile ya da olasılıkla Gordion’un tapınağı 
olan ve M3’den daha küçük M4’den daha küçüktür. Ama 
yapının dik açılı duvarlara sahip olması ve dikdörtgen 
yapısı Gordion megaronları ile benzerdir. 

Düver terrakottaları arasında mevcut bir akroter fragma-
nı, sıkı ilişkiler kurduğu Phryg vadilerindeki Matar’a ait 
kaya fasadları gibi, çok büyük olasılıkla dini içerikli bir 
yapıyı taçlandırmış olmalıydı. Bu nedenle Düver akro-
terli yapının anatanrıça Kybele’nin tapınağı olduğunu 
ileri sürmek paradoksal olmayacaktır. Tespit ettiğimiz 
temel kalıntılarının Düver tapınağına ait olması ya da 
atlı-grifon levhalarıyla (Res. 2) süslenmiş bir bey evine 
ait olma olasılığı vardır. Propoganda amaçlı atlı-grifon 
levhaları Düverli bir yöneticiyi betimlemiş olmalıydılar 
ve aristokratik tezahürün cisimleştirilmiş haliydiler. 
Temel kalıntıları bir tapınak ya da bir bey evine ait olsun-
lar, bu binalar dönemlerinde yerel siyasi ya da dini erkin 
sembolü haline gelmiş olmalıydılar. 

Düver Yerleşim Tarihi araştırmaları projesinin ilk sezonu 
beklentilerimizin yoğunlaştığı, çevreye hakim ve topog-
rafik açıdan da uygun bir alanda, megaron planlı bir 
yapının tespitiyle sonuçlanmıştır. Terrakottalarla bezen-
miş olduğunu düşündüğümüz bu özel yapıya dair ilk 
akla gelen sorular silsilesinin cevapları ise henüz aran-
maya başlanmıştır. Düver’in Yerleşim Tarihi gelecek 
sezonlarda yapacağımız araştırmalarla aydınlatılmaya 
çalışılacaktır.

Herodotus states that Phrygian administrators still carried 
the traditional royal names of Midas and Gordias in the 
6th century B.C. Although it is not clear whether Gordion 
became subject to the Lydian Kingdom or not, the roof 
tiles at Gordion are of importance for displaying the con-
tinuity of local power and infiltration. A similar situation 
also applies to Düver. The pendent frieze plaques of 
Düver are seen only in Phrygia; lateral (spouted) simas 
are peculiar to Phrygia; there exist volute acroteria and 
stamped pan tiles: These all facilitate the identification of 
cultural identity of Düver in Archaic period. These tiles 
were used on Phrygian type roofs. It can be presumed 
that such roofs covered megara at Düver for our geo-
physical surveys concluded with at least one megaron.

Our geophysical surveys across two areas of 450 sq. m. 
which are very suitable for construction of prestige and 
where we identified architectural terracotta fragments on 
the surface brought to light some wall remains (Fig. 6). 
Series of stones point to a structure that fills the geo-
physically surveyed area. This is a structure of ca. 14 m. 
length and 10 m. width surrounded with walls on three 
sides. When these perpendicular walls are connected 
with each other then a megaron appears. One short side 
is open and this section must be the fore-room with 
antae. The other short side is walled. Certainly the build-
ing at Düver is much smaller than Gordion M3 (measur-
ing 18.30x30.40 m.) which should be the temple of 
Gordion and than M4 which is already smaller than M3. 
However, the perpendicularity of the walls and its rectan-
gular shape are comparable with the megara at Gordion.

An acroter fragment among Düver terracottas must have 
crowned probably a religious building, like the rock 
façades dedicated to Matar in Phrygian valleys with 
which it was in close contact. Therefore, it will not be 
paradoxical to claim the Düver building with acroter was 
the temple to the Mother Goddess Kybele. It is likely that 
the building we identified in surveys could be the temple 
of Düver or a local lord’s house decorated with plaques 
with horseman-griffin (Fig. 2). Such plaques with propa-
ganda purposes should have depicted the local lord of 
Düver and were the solidified manifestation of aristoc-
racy. Whether they belong to a temple or a mansion 
these foundation walls must have become the symbol of 
local political or religious power.

The first campaign of surveys in the settlement history of 
Düver culminated in the identification of a megaron 
located where we had intensive expectations. The chain 
of questions regarding the special structure which we 
think was decorated with terracottas is just being dug in. 
We shall continue our efforts to shed more light on the 
settlement history of Düver.
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Antalya Merkez, Doğu Garajı ve Halk Pazarı mevkiinde 
bir inşaatın temel hafriyatı sırasında ortaya çıkan bulun-
tular üzerine, Antalya Müzesi Müdürlüğü’nce, 6 Mart 
2008 tarihinde, kurtarma kazısına başlanmıştı*. Tüm 
kazılan alan yaklaşık 8.450 m2.’dir (Plan 1). Mezarlar, 
alanın batısındaki Cebesoy Caddesi’nin bulunduğu asfalt 
yol kotundan ortalama 5 m. derindedir. Parsel, doğu ve 
batı olmak üzere iki alana bölünmüş, öncelikli olarak 
batıda çalışmalara başlanmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle 
her iki alanda açığa çıkarılan mezar sayısı 840’dır. 
Bunların 745’i basit sandık tipi mezar, 51’i khamosorion 
tipi mezar, 29’u dromoslu oda mezar, 7’si pişmiş toprak 
plakalarla yapılmış mezar, 2’si iki mekânlı oda mezar, 1’i 
podyumlu lahit, 5’i kaya boşluklarına direkt olarak yapı-
lan gömüler ve kremasyon kaplarından oluşmaktadır. 
Harita Mühendisi T. Güral tarafından mezarlar kazı ala-
nının 1/500 ölçekli paftası üzerine işlenmiş, planları 
çıkarılmıştır.

Nekropoldeki farklı dönem ve değişik tiplerdeki tüm 
mezarlar anakayaya oyulmuş olup, yön kaygısı ve bir 
yerleşim düzeni göstermezler. Öyle ki bazı mezarlar, 
birbiri üzerine veya iç içedir. 2010 yılında doğu alanda 
sürdürülen çalışmalarda, önceki sezonlarda tespit edilen 
mezar tiplerine ait ilginç örneklerin yanı sıra yeni tiplere 
de rastlanmıştır. 

* 2010 yılı boyunca aralıksız olarak sürdürülen kazılar, Müze 
Müdür v. M. Demirel başkanlığında, Antalya Müzesi arkeo-
loglarının katılımıyla ve A. Tosun’un alan sorumluluğunda 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar özellikle Ağustos - Ekim 2010 
aylarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanan olanaklarla 
ile hız kazanmış ve 22.12.2010 tarihinde sona ermiştir.

Salvage excavations were initiated by the Antalya 
Museum on March 6th in 2008 when archaeological 
finds were encountered during the foundation construc-
tion for an extensive project at the location formerly 
known as Doğu Garajı and Halk Pazarı*. The entire area 
of excavation is about 8450 sq. m. (Plan 1). The graves 
were located about 5 m. below the level of Cebesoy 
Caddesi to the west of the site. The lot was divided into 
two, as east and west, with the west sector given priority. 
By the end of 2010, the total number of graves uncov-
ered in both sectors was 840, 745 of which were simple 
cist graves, 51 of which were chamosoria, 29 were 
chamber tombs with dromos, seven were built with ter-
racotta plaques, two were chamber tombs with two 
rooms, one was a sarcophagus with a podium, and five 
were direct inhumation in crevices in the rocks and cre-
mation urns. The tombs were marked on the site map of 
1:500 scale by cartography engineer T. Güral and their 
plans were drawn.

All the burials, of various types and various periods, are 
distributed across the site and do not seen to show any 
concern for direction. Indeed, some tombs are either 
inside, or on top, of one another. In 2010, the work con-
tinued in the eastern sector and new variations as well as 
curious examples were uncovered.

* Excavations during 2010 continued non-stop under the direc-
tion of M. Demirel, acting director of Antalya Museum, and 
the field director was A. Tosun. The work accelerated with the 
support given by the Ministry of Culture and Tourism from 
August through October and the work was concluded on 
December 22nd.

Doğu Garajı-Halk Pazarı Mevkii (Attaleia Nekropolü) 
Kurtarma Kazısı 2010 

Salvage Excavations at the Necropolis of Attaleia  
at Doğu Garajı-Halk Pazarı Mevkii in 2010

Aynur TOSUN
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1. Basit Sandık Mezarlar

Nekropoldeki mezar tiplerinin çoğunluğunu oluşturan 
sandık tipi mezarlardan 319 adet kazılmıştır. Bunlar ana-
kayaya dikdörtgen ya da yaklaşık dörtgen formunda 
oyulmuştur. İç duvarlarının kireç-kum karışımı basit 
harçla sıvalı olduğu örnekleri de vardır. Büyük bir 
çoğunluğunun üst kısımları, kazı öncesinde iş makinele-
rince tahrip edildiğinden kapak taşları korunmuş olarak 
ele geçenlerin sayısı azdır. Bazılarında kabaca düzeltil-
miş yassı kayalar ve tıraşlanmış bloklar kapak taşı olarak 
kullanılmıştır. Genelde, bu kapak taşları mezarın üzerini 
yan yana tek sıra halinde örtmüştür. Bazı kapak taşların-
da da devşirme mimari parçalar kullanılmıştır. Yine bazı 
örneklerde üst örtünün pişmiş toprak plaka ve tuğlalar-
dan oluşturulduğu gibi moloz taşlarla doldurulduğu tes-
pit edilmiştir. 

2010 yılı çalışmalarımız sırasında sandık mezarların 
doğu alanda özellikle kuzeydoğuda yoğunlaştığı göz-
lemlenmiştir. Bu alanda iç içe, yan yana ve birbirini 
keserek-tahrip ederek farklı evrelerde defalarca kullanıl-
dığı anlaşılan mezarlar bir arada bulunmaktadır. M 561, 
M 565, M 749, M 750 ve M 750-A böyle bir grubu 
temsil etmektedir (Res. 1). M 534 no.’lu mezarda ise 
farklı kotlarda ve doğrultularda üç ayrı evrede mezarın 
kullanıldığı görülmüştür (Res. 2). 

 Bu tip bazı örneklerde inhumasyon dışında, PT kremas-
yon kapları kullanılmaktadır. M 682 ve M 635’de direkt 

1. Simple Cist Type Graves

Cist tombs constitute the majority of burials at the 
necropolis and 319 of them have been excavated. These 
were hewn into bedrock as rectangles or near-rectanglar 
in shape. As an example, some walls were plastered with 
a mixture of sand and lime on the inside. As most of 
them were damaged by machinery before excavations 
started, (i.e. losing their lids), only very few examples 
have survived with their lids intact. Some have roughly 
smoothed slabs or chiseled blocks used as lid stones. In 
general, these stone slabs were placed side by side, cov-
ering the top of the graves. Some lid stones were spolia 
architectural pieces. On the other hand, there were 
some examples whose superstructure was formed with 
terracotta plaques and bricks, whereas others were just 
filled with rubble.

Plan 1

Res. 1
M 561, M 565, 
M 749, M 750 

ve M 750-A 
no.’lu sandık 

mezarlar
Fig. 1

Cist tombs  
M 561, M 565,  
M 749, M 750 
and M 750-A

Res. 2
M 534 no.’lu 
sandık mezar
Fig. 2
Cist tomb M 534
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olarak mezara yakılarak bırakılmış iskelet kemiklerine 
rastlanmıştır. Üzeri pişmiş toprak plakalarla basitçe 
kapatılmış bir çocuk mezarı olan M 557 no.’lu sandık 
mezar, çam kozalağı gövdeli cam koku şişesi, cam bon-
cuklar, fayans skarabe boncuk ile fayans Harpokrates 
figürini, Priapos figürini ve iki adet Bes figürininden 
oluşan buluntuları ile bir diğer örnektir (Res. 3). M 547 
no.’lu sandık mezarda ele geçen küçük bir pithos parça-
sı içindeki hediyeleriyle gömülmüş bebek iskeleti ilginç-
tir, M 641’de ele geçen terrakotta Dionysos figürini öne 
çıkan buluntulardandır (Res. 4). Tüm buluntular, Helle-
nistik ve geç Roma dönemine tarihlenmektedir. 

2. Khamosorion Mezarlar 

Bu sezon 21 adedinin kazısı gerçekleştirilmiştir. 
Karakteristik özelliği, dikdörtgen biçimli kayaya oyulma-
ları ve anakayadan şekillendirilen ölü yataklarına sahip 
olmalarıdır. Ölü yatakları, mezarın iki uzun yanında 
veya “U” biçimindedir. Yalnızca M 712 no.’lu mezarda 
güney uzun kenarında tek ölü yatağı bulunmaktadır. 
Bazılarında bir ya da birkaç nişe de rastlanır. Münferit 
birkaç örnek ise düz dikdörtgen formdadır. Mezarların 
dar kenardaki duvarlarından birinde girişi sağlayan 

In 2010, it was observed that cist graves were clustered 
in the east sector, particularly in the northeast. In this 
area there are numerous examples of new graves 
destroying established grave sites by intersecting the 
older grave. Some were found side by side, or on top of 
another and so on, all indicating burials from different 
periods, M 561, M 565, M 749, M 750, and M 750-A 
represent such a group (Fig. 1). Tomb M 534 has three 
graves of different periods built on top of each other and 
in different directions (Fig. 2).

Some of these examples have inhumation, while some 
others contain terracotta cremation vessels. Graves 
M 682 and M 635 contained burned skeletons placed 
directly inside the older grave. Cist grave M 557 belong-
ing to a child and covered very simply with terracotta 
plaques is another example containing a variety of 
objects such as glass perfume bottle with a pine cone 
shaped body, glass beads, a faience scarab bead, and 
faience Harpocrates figurine, and amulets of various 
shapes like a Priapos figurine and two Bes figurines 
(Fig. 3). M 547 contained the skeleton of an infant bur-
ied inside a small pithos fragment together with gifts. A 
terracotta figurine of Dionysos from M 641 stands out 
(Fig. 4). All the finds are dated to the Hellenistic and late 
Roman periods.

2. Chamosoria

In this season 21 chamosoria were excavated. Their basic 
characteristics are that they are hewn as rectangular pits 
into bedrock and again they have a bench-bed hewn 
from bedrock. These beds for the bodies extend either 
along both long sides of the grave or are U-shaped. Only 
M 712 has a single bench-bed along the south long side. 
Some have one or more niches. A few examples are sim-
ple rectangles, and along one short side is a roughly 
shaped projection of regular steps for providing access to 
the inside.

Some examples of this type have an oblong pit on their 
floors, extending parallel to the long sides. Tombs M 633, 
M 712 and M 826 all have a stone lid covering these pits 
in their floors. The bench-beds and the pits contained 
numerous skeletons placed on top of each other. 
Interiors of all these tombs are plastered with sand and 
lime mortar. The parts where the stone lid sits on the 
basin of M 107, which has a saddle-shaped superstruc-
ture, and grave site M 554, are plastered with mortar, as 
well. However, many tombs were robbed in antiquity. 
Small finds from chamosoria are dated to the Roman 
Imperial period, in general, i.e. 2nd and 3rd centuries A.D. 
Tombs M 444, M 313 and M 706 possibly served as 

Res. 3
M 557 no.’lu 

çocuk mezarının 
buluntuları

Fig. 3
Finds from the 

infant burial M 557 

Res. 4
M 641 no.’lu sandık 
mezarda ele geçen PT 
Dionysos başı
Fig. 4
Terracotta head of 
Dionysos from cist 
tomb M 641
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kabaca şekillendirilmiş bir çıkıntı ya da düzgün basa-
maklar yapılmıştır. 

Bu tipin bazı örneklerinde mezarın tabanında, uzun 
duvarlara paralel uzanan dikdörtgen çukurlar mevcuttur. 
M 633, M 712 ve M 826’de bu çukur kapak taşlarıyla 
kapatılmıştır. Mezarlardaki ölü yataklarında ve merkez-
deki bu çukurlarda üst üste konulmuş çok sayıda iskele-
te rastlanılmıştır. Bu tip mezarların tamamının içi ve 
tabanı kireç kum karışımı bir harç ile sıvalıdır. M 107 
no.’lu semerdam kapaklı mezarda ve M 554 no.’lu 
örnekte kapakların oturduğu kısımlar harç ile sıvanmıştır. 
Ancak, bir çoğu döneminde soyguna uğramıştır. Khamo-
sorion tipi mezarlardan ele geçen buluntular, genel ola-
rak Roma Dönemi’ne (İ.S. 2. ve 3. yy.) tarihlenmektedir. 
Bu tipteki M 444, M 313 ve M 706 no.’lu örneklerin 
toplu mezar olarak kullanıldığı yığın halinde konulan 
iskeletlerden anlaşılmaktadır. Örneğin M 444 no.’lu 
mezarında 157 kafatası ile iskelet sayısı belirlenebilen 
üst üste ezilmiş olarak ve hepsi aynı doğrultuda yatırıl-
mış yığın, salgın hastalık veya doğal afet sonucu ortaya 
çıkan ölümleri akla getirmektedir. 

Khamosorion başlığı altında sınıflandırılan mezarlar, 
kendi içinde varyasyonlara da sahiptir. Bunlar: 

A. Kapaklı Mezarlar: M 107 ve M 633’ün üzeri Pamphylia 
tipi akroterli lahit kapakları ile örtülmüştür. Bu kategori-
deki M 554’ün üzeri ise düzgün tıraşlanmış uzun, dik-
dörtgen prizma formlu 3 adet bloğun yan yana konulma-
sıyla kapatılmıştır. 

mass burials, as inferred from the high number of skele-
tons in them. For example, M 444 contained 157 skulls 
and numerous skeletal pieces, all piled lying in the same 
direction, and pressed together, suggesting mass deaths 
due to epidemics or natural catastrophes. 

Chamosoria can be sub-categorized as follows:

A. Tombs with lids: Tombs M 107 and M 633 are cov-
ered with sarcophagus lids with acroteria of the 
Pamphylian type. M 554 of this category is covered with 
three finely chiseled rectangular slabs, side by side.

B. Tombs with bench-beds hewn from bedrock: Very few 
in numbers, this type of tomb was rendered to allow 
multiple burials comfortably by hewing tiers of bench-
were fashioned along three sides inside the tomb. In this 
season, it was the first time examples with two- or three-
tiered bench-beds were uncovered (M 637, M 695 and 
M 813). On the other hand, M 695 with its three-tiered 
bunk beds is a single example for the necropolis of 
Attaleia (Fig. 5). This tomb had three tiers along its short 
north side, with bones were scattered everywhere, and 
skeletons’ bones in the pit were dispersed which clearly 
showing it had been robbed in antiquity.

C. Tombs with blocks for a lid and benches: Such tombs 
were covered with three fine cut slabs, two along the 
long sides and one along far short side, leaving a rectan-
gular opening in the middle. These three slabs were fit-
ted, forming a U-shape, with mortar into the grooves on 
the bedrock walls of the tomb. In 2010 tombs M 704 
and M 735 of this type were excavated.

D. Rectangular tombs: These tombs are simple rectan-
gles, hewn into bedrock, and had smooth walls with 
bench-beds not carved extending sideways. Their floor 
and interior side walls were not plastered over (M 313, 
M 706, M 824 and M 415). Grave site M 706 has a small 
rectangular pit in its floor as well as M 313 and M 706 
which have many piled skeletons buried in them. M 415 
has one niche each on the north and west sides. Nothing 
has survived from their superstructure but they likely 
were covered like other chamosoria. M 830 is placed in 
this category, for it has smooth walls in rectangular for-
mat, but it has two niches on each long wall and one on 
one short side. Furthermore, this tomb is entirely plas-
tered and its bench was formed by a block placed along 
its long south side.

3. Chamber Tombs with Dromos

These are rectangular chambers hewn into bedrock and 
accessed via a stepped dromos. By the end of 2010, 29 
such tombs were identified and M 267, M 368, M 452 

Res. 5   M 695 no.’lu üç kademeli ölü yataklarına sahip 
khamosorion
Fig. 5   Chamosorion M 695 with three tiers of bunk 
beds for burials
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B. Anakayaya Oyulmuş Sekili - Ölü Yataklı Mezarlar: Az 
sayıdaki bu tip mezarlar, yüzey seviyesinden aşağı doğru 
anakayaya kademeli olarak üst üste oyulan klinelerle 
(ranza sistemi gibi) çoklu gömüye imkân verecek hale 
getirilmiştir. Böylece birden fazla ölü yatağı “U” biçi-
minde kademeler halinde mezar içinde şekillendirilmiş-
tir. Bu sezon ilk kez M 637, M 695, M 813 örnekleriyle 
iki ve üç katlı ölü yataklarına sahip mezarların varlığı 
tespit edilmiştir. Üç kademeli ölü yataklarına sahip olan 
M 695, Attaleia nekropolü için şimdilik tekil bir örnektir 
(Res. 5). Bu mezarın doğu, batı uzun ve kuzey kısa 
yanında “U” biçimindeki birinci, ikinci ve üçüncü kade-
me ölü yataklarının tamamında iskeletler dağınık halde 
ele geçmiştir. Tekne biçimli çukurda ele geçen buluntu-
dan ve dağınık haldeki kemiklerden yapıldığı dönemde 
soyulmuş olduğu anlaşılmaktadır. 

C. Blok Kapaklı - Sekili Mezarlar: Bu tip mezarların üstü 
üç adet düzgün tıraşlanmış dikdörtgen blokla -iki uzun 
kenara ve bir dar kenara gelecek şekilde- merkezde dik-
dörtgen bir açıklık bırakacak şekilde örtülmüştür. Bu üç 
adet blok, “U” biçimi oluşturacak şekilde mezarın ana-
kaya duvarlarına oyulmuş girintilere harçla oturtulmuş-
tur. 2010 yılında bu tipteki M 704 ve M 735 no.’lu 
mezarlar kazılmıştır. 

D. Düz Dikdörtgen Biçimli Mezarlar: Basit ve geniş 
dikdörtgen formda, anakayaya oyulmuş, düz yan duvar-
lara sahip olup diğer örneklerde olduğu gibi ölü yatakla-
rı yanlara doğru genişletilerek oyulmamıştır. Bu mezarla-
rın tabanı ve iç yan duvarları sıvasızdır (M 313, M 706, 
M 824 ve 415). M 706’da mezar tabanında küçük dik-
dörtgen formlu bir çukur vardır M 313 ve M 706’da üst 
üste onlarca iskelet bir arada gömülmüştür. M 415’in 
diğerlerinden farklı olarak kuzeyinde ve batısında birer 
niş bulunmaktadır. Mezarlarının üst örtü sistemi ele geç-
memiştir. Ancak diğer khamosorion tiplerinde olduğu 
gibi üstünün örtüldüğü olasıdır. M 830, düz dikdörtgen 
duvarlı olmasıyla bu başlık altında değerlendirilmiştir. 
Buna karşın uzun kenarlarda ikişer, bir dar kenarda bir 
niş yapılmıştır. Ayrıca, tamamen sıvalı olması ve güney 
uzun kenara konan küçük ve uzun dikdörtgen blokla 
seki oluşturulması ile bu gruptaki diğer örneklerden 
farklıdır. 

3. Dromoslu Oda Mezarlar

Bu mezarlar, anakayaya oyularak yapılmış, girişi basa-
maklı dromos biçimindeki dikdörtgen planlı oda mezar-
lardır. 2010 yılı sonu itibariyle toplam 29 adet olup, M 
267, M 368, M 452 ve M 705 no.’lu dromoslu mezarla-
rın kazısı gerçekleştirilmiştir. Yalnızca M 368’in girişi 
doğuya, diğerlerinin girişi ise güneye bakmaktadır. Giriş, 

and M 705 were excavated. Only the entrance of M 368 
faces east, while all the others face south. Access is via a 
rectangular stepped dromos, slightly widening towards 
the entrance. On the steps and the landing and before 
the doorway were terracotta unguentaria and vessels left 
as gifts. Doorways are usually closed with a roughly 
carved single slab. The door slabs of M 368 and M 705 
were further supported by large rubble and terracotta 
plaques. In the burial chamber, the floors ware chiseled 
finely and the bodies were laid directly on this floor, 
extending parallel with the walls. Tomb M 452 has a floor 
shaped as bench-beds along three sides. Tombs M 368 
and M 705 contained skeletal fragments in poor condi-
tion, a few terracotta and glass unguentaria, with coins 
and beads. In the center of the chambers is the small 
rectangular pit which facilitated movement inside during 
burials. Small finds indicated Hellenistic period (2nd cen-
tury B.C.) in general.

The most curious example of this group is M 267. This 
Hellenistic tomb was reused in the Roman period 
(3rd century A.D.). Two side walls were carved into two-
tiered bunk beds. Furthermore, the area at the level of 
the second step of the dromos was filled with reused 
blocks, rubble and mortar, transforming the dromos into 
a chamosorion-like example. Before the entrance to the 
chamber steps were built with reused blocks to facilitate 
access (Fig. 6). On the beds and door landing were 
extensive traces of cremation and numerous animal and 
human bones were scattered around. The door slab was 
finely chiseled into profiles on the interior for the second 
use of the tomb and before the door a skeleton of a dog 

Res. 6
M 267 no.’lu 
dromoslu mezar
Fig. 6
Tomb M 267  
with dromos
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yaklaşık dikdörtgen formlu, kapıya doğru hafifçe genişle-
yen, basamaklı dromosla sağlanmaktadır. Basamakları 
üzerinde ve sahanlıkta, kapı önünde hediye olarak bıra-
kılmış PT unguentariumlar ve kaplar ele geçmiştir. 
Mezarların kapısı genellikle, kabaca düzeltilmiş yekpare 
blokla kapatılmıştır. M 368 ve M 705’te kapıyı kapatan 
blok, iri moloz taşlar ve PT plakalarla desteklenmiştir. 
Mezar odalarında taban düzgün bir biçimde tıraşlanmış 
ve iskeletler bu taban üzerine mezar duvarlarına paralel 
doğrultuda yatırılmıştır. M 452’nin tabanı üç tarafında 
ölü yatağı biçiminde şekillendirilmiştir. M 368 ve M 
705’de kötü durumda iskelet parçaları ile az sayıda PT ve 
cam unguentariumlar, sikke ve boncuklar ele geçmiştir. 
Mezarların merkez alanında, girişe paralel uzanan, 
taban seviyesinden itibaren derinleşen, küçük dikdört-
gen formlu tekne biçiminde hareket çukuru bulunmakta-
dır. Buluntular, genel olarak Hellenistik Dönem’e (İ.Ö. 2. 
yy.) tarihlenmektedir. 

En ilginç örnek M 267’dir. Hellenistik Dönem’a ait 
mezar, Roma Dönemi’nde (İ.S. 3. yy.) ikinci kez kullanıl-
mıştır. Dromosun iki yanındaki duvarlarına iki kademe 
halinde üst üste kaya oyularak ölü yatakları karşılıklı bir 
biçimde oluşturulmuştur. Ayrıca, dromosun 2. basamağı 
hizasında devşirme bloklar, moloz taş ve harçla bir 
duvar yapılarak bu bölüm doldurulmuş ve dromos kha-
mosorion karakteristiğinde bir mezara dönüştürülmüştür. 
Oda girişi önüne yine devşirme bloklardan inişi kolay-
laştırmak amacıyla basamaklar yapılmıştır (Res. 6). Ölü 
yataklarında ve kapı sahanlığında yoğun şekilde kremas-
yon izlerine, çok sayıda insan ve hayvan kemiği parçala-
rına dağınık halde rastlanmıştır. Bir köpek iskeleti, odayı 
kapatan kapak taşı önüne yatırılmış olarak ele geçmiştir. 
Kapıyı kapatan blok, bu ikinci kullanım sırasında olduk-
ça düzgün tıraşlanarak, iç kısma gelen bölüm profilli bir 
şekilde düzeltilmiştir. Dromosun ve mezar odasının 
duvarları ikinci kullanım sırasında sıvanmış, çiçek motif-
li freskle süslenmiştir. Kapının hemen sağında, güneydo-
ğudaki kısa duvarında kırmızı, yeşil renklerde bir girland 
korunmuş haldedir (Res. 7). Mezar içerisinde belirli bir 
düzen içerisinde yatırılmış iskeletler ve ölü hediyeleri in 
situ halde bulunmuştur. Mezarın duvarlarındaki renkli 
fresk, kazı çalışmaları sırasında mevcut imkanlar dahi-
linde, restoratörler tarafından kısmen temizlenebilmiştir. 

4. Kremasyon Gömüler

2010 yılında daha önceki yıllarda olduğu gibi anakaya 
doğal boşluklarına konulmuş PT kremasyon kaplarına 
rastlanmıştır. Kapların bazıları anakaya üzerinde açılan 
yuvarlak çukurlara konulmuştur. Bunlardan bazılarının 
içinde kemik parçaları ile birlikte kemik spatula, koku 
şişesi, takılar ve kurşun pyxis gibi buluntular ele geçmiştir. 

was uncovered. Again for the second use, the walls of 
the chamber and the dromos were plastered and deco-
rated with common floral frescoes. To the right of the 
doorway, on the short southeast wall, was a preserved, 
green and red fresco garland (Fig. 7). Skeletons were 
regularly placed and gifts were uncovered in situ inside. 
The fresco on the walls was partially cleaned by the 
restorers during excavation work.

4. Cremation Burials

As before, terracotta cremation vessels, placed in natural 
rock crevices, were uncovered. Some vessels were 
placed in round holes carved in bedrock. Some con-
tained bone spatula, perfume bottles, jewelry and lead 
pyxis alongside bone fragments. 

5. Tombs Built with Terracotta Plaques

Simple graves built with terracotta plaques that are 
place, forming a pitched roof over the skeleton which 
was placed directly on the bedrock, were also uncov-
ered in 2010, namely M 638, M 629 and M 815. The 
child burial M 590 is situated above an adult buried in 
the cist grave beneath. It is a variant example formed by 
terracotta plaques after placing the body on the earth 
filling.

Following excavations, protective measures were taken 
for some burials. The plastered parts of M 88 and M 147 
were covered with geotextile, sand and pebbles while 
tomb M 39, with two chambers and klinai, and tomb 

Res. 7
M 267 no.’lu 
mezardaki 
freskten detay
Fig. 7
Detail of fresco 
in M 267
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5. Pişmiş Toprak Plakalarla Yapılmış Mezarlar

2010 çalışmaları sırasında direkt olarak anakaya üzerine 
yerleştirilmiş iskeletin üstüne, karşılıklı iki yandan üçgen 
çatı biçimi oluşturacak şekilde konulan PT levhalarla 
kapatılan basit mezar örnekleri de ele geçmiştir (M 638, 
M 629 ve M 815). M 590 no.’lu çocuk mezarı ise, alt 
kotunda yer alan sandık mezarın içerisine gömülen bire-
yin üst kotunda yer almaktadır. Dolgu toprak üzerine 
defin gerçekleştirildikten sonra üzeri PT plakalar düz 
konularak kapatılmış farklı bir örnektir. 

Kazı çalışmalarının ardından, bazı mezarlarda koruma 
önlemleri alınmıştır. PT plakalarla yapılmış olan M 88 ve 
M 147’nin üzeri jeotekstil, kum ve çakıl ile kapatılmış, 
M 39 no.’lu iki mekânlı, klineli mezar ile M 267 no’lu 
freskli mezarların üzeri sökülebilir, geçici, metal kons-
trüksiyon ve PVC çatı ile örtülmüştür. Alanın korunması-
teşhirine yönelik çalışmalar Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun yapacağı değer-
lendirme sonrasında verilecek karar ile belirlenecektir. 
Mart 2008’den Aralık 2010 tarihine kadar ele geçen tüm 
buluntuların konservasyon ve restorasyonları Antalya 
Müzesi laboratuarında yapılmaktadır. Mezarlarda ele 
geçen iskeletler, MAE Üniversitesi, Antropoloji Bölü-
mü’nden Prof. Dr. A. S. Erol başkanlığında bir ekip tara-
fından incelen mektedir. 

Kazılar sonucunda bugüne kadar hakkında çok fazla 
bilgi sahibi olmadığımız Attaleia Kenti ile ilgili önemli 
arkeolojik bulgular elde edilmiştir. Nekropol oldukça 
uzun bir zaman dilimi boyunca çok yoğun bir biçimde 
kullanılmıştır. Mezarlar içerisinde ele geçen buluntular, 
İ.Ö. 3. yy’ın ilk yarısı ile İ.S. 4. yy. arasına tarihlenebil-
mektedir. Açma alanlarında ise toprak tabakaları içeri-
sinde İ.S. 6. yy.’a tarihlenen sikkelerle, Osmanlı Döne-
mi’ne ait az sayıda seramik parçalarına da rastlanmıştır. 
Antik çağda Akdeniz’in yoğun bir deniz ticaret güzergâhı 
üzerinde yer alan kent, uzun süre Pamphylia Bölgesi’nin 
önemli kentlerinden biri olmayı sürdürmüştür. Ancak 
kentin kalıntıları, büyük oranda Osmanlı Dönemi ve 
günümüz yerleşimi altında kaybolmuştur. Kentte bugüne 
kadar yapılan benzer kazı ve sondaj çalışmaları arasında 
en geniş alanı kapsaması ve nekropole ait büyük bir 
bölümün bütünüyle ortaya çıkarılmış olması nedeniyle; 
mezar tipolojisi, ölü gömme biçimleri, buluntu ve bulgu-
larla Attaleia’nın sosyal, kültürel, ekonomik yapısı hak-
kında önemli bilgiler elde edilmiştir.

M 267, with the frescoes, were roofed over with a 
removable metal construction and a PVC roof. Con-
servation and display work of the area will be decided by 
the Antalya Regional Board for Cultural and Natural 
Heritage. Conservation and restoration of all the small 
finds uncovered since March 2008 until December, 
2010, are being carried out at the Antalya Museum labo-
ratory. Uncovered skeletons are being studied by a team 
lead by Prof. Dr. A. S. Erol of MAE University.

The excavations in 2010 provided invaluable information 
regarding ancient Attaleia whose history is little known. 
The necropolis had stayed in use for a very long period 
of time. Small finds are dated over a wide span of time, 
ranging from the 3rd century B.C. through 4th century 
A.D. In the earth fillings of the trenches, were some coins 
of the 6th century A.D. and a few potsherds from the 
Ottoman period. The city of Attaleia was located on an 
active sea route in antiquity and was considered an 
important city of Pamphylia for a considerable length of 
time. As its remains are concealed to a great extent 
beneath Ottoman and modern Antalya’s buildings, it is 
likely to never be fully excavated. Among the salvage 
excavations and soundings carried out in the city to date, 
this excavation has been the most extensive one and 
revealed much precious information from an important 
part of the necropolis regarding burial customs, tomb 
types and small finds, thus shedding light onto the social, 
cultural and economic structure of the ancient city.
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Kekova Adası, Simena antik kentinin 1 km. güneyinde, 
Andriake Limanı’nın ise 4 km. batısında yer almaktadır. 
Ada, yaklaşık 7.5 km. uzunluğunda ve en geniş yeri 1.8 
km.’dir. Ada kuzeydoğu-güneybatı doğrultuludur ve 
çoğunlukla dik yamaçlı ve en yüksek yeri yaklaşık 180 
m. olan dağlık bir yapıdadır. Dolichiste kenti, bölgeye 
adını veren Kekova Adası üzerinde bulunmaktadır ve 
adanın dağlık yapısı tarıma uygun olmamakla birlikte 
kentsel yerleşimi de oldukça kısıtlamaktadır (Res. 1). Bu 
nedenle adada sadece iki yerleşim alanı ve bu yerleşim-
lere ait iki liman bulunmaktadır (Res. 2). Bunlardan ilki 
adanın batı ucunda bulunan, günümüzde Tersane Koyu 
olarak adlandırılan doğal koy ve bu koyun gerisindeki 
bölgedir. Liman alanı olarak kullanılan doğal koyda, 
girişinden itibaren başlayan, kısmen ya da tamamen 
sualtında kalmış limana ait yapı kalıntıları bulunmakta-
dır. Yaklaşık 130 m. uzunluğunda, giriş açıklığı 96 m., en 
dar yeri ise 46 m. eninde olan ve aynı zamanda burada-
ki yerleşim alanının anakara ile bağlantısını sağlayan 
doğal koya inşa edilmiş bir limandır (Res. 3). Limanda 
bölgeyi etkileyen depremlerle yaklaşık 2-3 m. sualtında 
kalan liman rıhtımı ve liman yapılarının duvarları, temel 
seviyesinde görülebilmektedir. Günümüzde kısmen ya 
da tamamen sualtında bulunan liman yapıları, sarnıçlar, 
rıhtım duvarı, palamar bağ lama babaları ve yine limanla 
ilişkili olduğunu düşündüğümüz doğu yamaçta yapı 
kalıntıları tespit edilmektedir. Bu yapıların detaylı tanım-
ları yapılırken kent isminin baş harfinin yanına batıdan 
doğuya doğru bir dizilimle rakam eklenerek yapılar kod-
lanmıştır. Dolayısıyla bu alanda D1 kodundan başlaya-
rak D31 koduna kadar toplam 31 yapı bulunmaktadır. 
Çalışmamız kapsamında sadece liman ve liman yapıları 
ele alındığından liman yapıları olarak düşündüğümüz 
kalıntıların gerisinde kalan yerleşim alanları üzerinde 
durulmamaktadır. Çalışılan yapılardan 5 tanesi sarnıç 

Kekova Adası is located 1 km. south of ancient Simena, 
and 4 km. west of Andriake Harbor. The island is about 
7.5 km. long and 1.8 km. wide, extending in a northeast-
southwest direction. It has rough terrain with sheer cliffs 
and its highest point is about 180 m. in altitude. The city 
of Dolichiste is located on Kekova Adası after which the 
region is also named. The rough terrain of the island 
restricts urban settlement as well as cultivation (Fig. 1), 
so there are only two harbors on the island (Fig. 2). The 
first is on the west end of the island, namely the Tersane 
Koyu and its hinterland. In this natural cove are building 
remains partly or entirely under water, starting at the 
entry to the cove. The harbor, built on this cove measures 
about 130 m. long, with the entry measuring 96 m. 
wide; its narrowest part is 46 m. wide. In ancient times, 
the cove provided communication between the settle-
ment and the mainland (Fig. 3). Harbor quay and struc-
tural walls, which sank about 2-3 m. under water due to 
earthquakes, are visible, submerged under water at their 
foundation level. Harbor buildings, cisterns, quay wall, 
mooring posts and building remains on the east slope, 
thought to be related with the harbor, were identified. 
During documentation, buildings were coded, starting 
with the initial letter of the city’s name and a number 
beginning from west to east; thus, there are 31 buildings 
in this area that are coded from D1 to D31. As our sur-
vey covered only harbor facilities, the settlement area 
beyond the harbor, was not surveyed. Out of these 31 
structures five are cisterns [D1, D5, D11, D15, D27], 15 
rooms [D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10, D13, D14, 
D25, D26, D28, D29, D30], one military tower [D31], 
two mooring posts [D16, D22], seven mooring rings 
[D18, D18, D19, D20, D21, D23, D24] and one quay 
area where the ships were berthed [D12]. The earliest 
building in this area is the Hellenistic tower designated 

Kekova Bölgesi Liman Araştırmaları 2010:

Dolichiste (Kekova Adası) Liman Alanları

Harbor Surveys in Kekova Region in 2010:  
Dolichiste (Kekova Adası) Harbor Areas

Erdoğan ASLAN
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[D1, D5, D11, D15, D27], 15 tanesi oda mekân [D2, 
D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10, D13, D14, D25, D26, 
D28, D29, D30], 1 tanesi askeri kule [D31], 2 tanesi 
palamar bağlama babası [D16, D22], 7 tanesi palamar 
bağlama halkası [D18, D18, D19, D20, D21, D23, D24] 
ve 1 tanesi de gemilerin yanaştığı rıhtım alanıdır [D12]. 
Söz konusu limanda bulunan en erken tarihli yapı, 
Hellenistik Çağ’a ait D33 kule yapısıdır. Muhtemelen 
gözetleme ve erken uyarı sisteminin bir parçası olan 
güçlü duvarlara sahip yapı, Teimiusa, Simena, Kekova 
Denizi’nin batı bölümü ve Kekova Adası’nın güneybatı 
bölümünü aynı anda görebilmektedir. Tüm bu alanları 
görebilmesinin yanı sıra, çok sayıda keskin kayalıkları ve 
dik yamaçları olan adanın bu bölümünde yer alan ve 
liman işlevi gören doğal koy, anakaradan kuleye ulaşımı 
sağlayan teknelerin yanaşabilmesi ve teknelere barınak 
sağlaması bakımından da tercih edilmiş olmalıdır. Söz 
konusu doğal koy, bölgede birçok yıkıcı deprem yaşan-
masına rağmen konumu nedeniyle sonraki dönemlerde 
de liman alanı olarak kullanılmıştır. Tüm bu süreç içinde 
birçok yapı kısmen ya da tamamen işlevini yitirmiş, bir-
çok yapı ise dönüştürülerek ya da tamir edilerek kullanıl-
maya devam edilmiştir. Günümüzde liman alanı olarak 
kullanılan doğal koyun doğu bölümündeki denize doğru 
eğimli olan yamaç nispeten daha parçalanmış kayalık-
lardan oluşmaktadır ve bu alanda batı yamacına nazaran 
daha az yapı bulunmaktadır. Buradaki palamar bağlama 
yerlerinden, diğer yapılardan ve anakaya düzenlemele-
rinden, bu alanın daha çok gemilerin demirleme ve 
lojistik destek sağlanması amacına yönelik bir alan oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Öyle ki bu yapılara ulaşım limanın 
sadece bu kısmında bulunan palamar bağlama halka ve 
babalarının yanından, anakayaya oyulmuş merdivenler 
ile sağlanmaktadır. Limanın batı bölümünde ise girişin-
den itibaren kıyı hattında ve sualtında tespit edilen birbi-
rine paralel 11 yapı vardır. D4’ten D11’e kadar olan 
bölümde gerek sualtında gerekse karada yapıların 
yoğunlaştığı ve en önemlisi D12 adı verilen rıhtım duva-
rının bu yapıların önünde olması, ana liman işletmesi-
nin bu bölümde olduğunu göstermektedir. Yapılar her 
ne kadar günümüzde sualtında ve temel seviyesinde 
korunmuş olsalar da, düzenli ve organize planları ile 
giriş-çıkış trafiği anlaşılabilmektedir. Birbirine paralel 

as D33. This building had with strong walls and was 
probably part of early warning and observation system. 
It oversaw the southwest part of the island and Teimusa, 
Simena and Kekova Sea. In addition to the wide scenic 
view, this cove must have been preferred, as it facilitated 
berthing of vessels from the mainland, as well as provid-
ing shelter for vessels. This natural cove retained its func-
tion as a harbor area despite numerous devastating 
earthquakes in the region. During this long period of use, 
many structures, fully or partly, lost their functions, while 
many others were changed functions, and/or, repaired. 
The natural cove still functions as the harbor area today. 
The slope in the east, comprised mostly of sharp rock, 
has fewer buildings than its western part counterpart. 
The mooring posts, along with other buildings and 
arrangements on the bedrock here, would suggest this 
area was possibly meant for anchoring and providing 
logistic support. Access to the buildings here was pro-
vided via rock cut stairs and by mooring rings and posts. 
On the other hand, in the western part of the harbor, 
there are 11 buildings, located parallel to each other, but 
now lying under the sea. Along the coastline are harbor 
facilities. Building clusters both in the sea and on land, in 
the area between D4 and D11 and above all, the quay 
wall D12, is located in front of these buildings. This might 
suggest the main harbor administration area was here. 
Although the buildings now, submerged and preserved 
only at their foundation level, the regularity in their 
arrangement reveals the circulation in this area. The 
1.70 m. wide quay wall, extending in front of the parallel 
buildings, would support the hypothesis that this was the 

Res. 1
Kekova Adası 
uydu görüntüsü
Fig. 1 
Kekova Adası, 
satellite view

Res. 2
Kekova Adası 
yerleşimleri
Fig. 2   
Kekova Adası, 
settlements

Tersane Koyu
Liman Alanı

Kuzey Yerleşimi
Liman Alanı
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inşa edilmiş yapıların önündeki 1.70 m. enindeki rıhtım 
duvarı da bu alanın ana liman işletmesi olduğu görüşünü 
desteklemektedir. Yapıların büyük bir bölümü sualtında 
yoğun bir dolgu altındadır. Bu nedenle özel işlevlerine 
yönelik bir bulgu elde edilememektedir. Ancak antik çağ 
limanlarının birçoğunda olduğu gibi ticari faaliyet göste-
ren dükkânlar, liman işletmesine yönelik resmi yapılar ve 
depolar olma olasılıkları yüksektir. Liman alanının 
bulunduğu bölge çoğunlukla batı ve güney rüzgârlarının 
etkisi altıdadır. Tersane Koyu olarak anılan bu doğal koy 
ise kuzey-güney doğrultuludur ve Kekova Adası’nın 
koruduğu bir iç denizin içinde, yüksek dalgalara maruz 
kalmayan liman alanına her hangi bir mendirek yapılma-
sına ihtiyaç duyulmamıştır (Res. 4-5). 

Tüm bu veriler ışığında doğal koy kullanılarak inşa edi-
len rıhtım, sarnıçlar, palamar halkaları, palamar babaları 
ve diğer liman yapıları ile küçük ölçekli organize bir 
liman alanı oluşturulduğu, bu alanın da Hellenistik 
Çağ’dan geç Bizans Çağı’na hatta Piri Reis haritalarına 
göre İ.S. 15. yy.’a kadar kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Adanın ikinci yerleşim alanı ise adanın kuzeye bakan ve 
Tersane Koyu’nun yaklaşık 1 km. doğusunda yer alan dik 
yamaçlı kıyı şeridindeki yaklaşık 1 km. uzunluğunda, 
teraslanmış bir kıyı yerleşimidir (Res. 1-2). Kıyı hattından 
başlayarak yamaca doğru anakayanın teraslanması ile 
üst üste beş-altı terasa varan bir düzenleme ile bir ve iki 
kattan oluşan çok sayıda dörtgen yapı görülmektedir. 
Adanın bu bölümünde yer alan kıyı yapılarının başladığı 
batı bölümünde ise sualtında bir mendirek ve mendire-
ğin gerisinde liman alanına ilişkin yapılar bulunmaktadır 
(Res. 6). 

Mendireğin doğu ucunun bittiği yerden başlayan ve için-
de iki adet palamar bağlama babasının bulunduğu doğal 
bir koy da bu alanda bulunmaktadır. Adanın kuzey bölü-
münde yer alan ve 1 km. uzunluğundaki kıyı yerleşimi 
içinde görülebilir liman ya da mendirek oluşturan tek 
alan olması nedeniyle, çalışmalarımız burada yoğunlaş-
tırılmıştır. Söz konusu alanlarda planı çıkarılarak tanım-
lanan yapılar, kent isminin baş harfinin yanına batıdan 
doğuya doğru bir dizilimle rakam eklenerek kodlanmış-
tır. Dolayısıyla bu alanda Tersane Koyu’nda verilen kod-
lamanın devamı niteliğinde, D32 kodundan başlayarak 
D53 koduna kadar toplam 22 yapı ile küçük ölçekli bir 
liman alanıyla karşılaşılmaktadır: Doğal koydan oluşan 
ve palamar bağlama babalarının bulunduğu bir demirle-
me alanı [D51, D52], mendirek yapısıyla korunan 
bir liman havzası [D40], bu alanların gerisinde bir kilise 
[D39], tek odalı onbir adet mekân [D32, D33, D34, 
D36, D37, D41, D42, D43, D44, D45, D46], geç 
döneme ait iki mezar yapısı [D48, D50] ve dört adet 
sarnıç [D35, D38, D47, D49] ve anakayadan kesilmiş 
bir rıhtım alanı [D53] (Res. 7). 

management area of the harbor. Most of the submerged 
buildings are concealed under a thick filling, and we 
were not able to gather specific evidence regarding their 
functions. However, it is likely these were shops, man-
agement offices and depots, similar to other ancient 
harbors. This area is subject to westerly and southerly 
winds, and the cove, known as Tersane Koyu today, 
extends in the north-south direction. Since it was located 
on inland waters and protected by Kekova Island, the 
harbor was not protected with a mole because high 
waves were not a problem (Fig. 4-5). 

In light of all this data, it appears this small harbor area, 
built within its natural cove shows its quay, cisterns, 
mooring rings and posts and other buildings, were in use 
from the Hellenistic period to the Late Byzantine period, 

Res. 3   Tersane Koyu, doğudan genel görünüm
Fig. 3   Tersane Koyu, general view from the east

Res. 4   Tersane Koyu planı
Fig. 4   Tersane Koyu, plan



DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

234

Günümüzde yaklaşık 2 m. sualtında bulunan mendirek 
yapısı kesme taşlarla yapılan isodomik duvar yapısı ve 
işçiliğine sahiptir. Alandaki yapıların neredeyse tamamı 
bu mendireğin gerisinde bulunmaktadır ve limana ait 
yaşam alanları ile limanın işletmesi buradadır. Sarnıçlar, 
mezarlar ve kilise yapısı dışında kalan yapıların işlevleri 
tam olarak belirlenemese de limana yönelik yapılar 
olduğu ortadadır. Yapıların tamamı tek odadan oluşmak-
tadır ve her birinin girişi bağımsızdır. Öyle ki en üst kotta 
yer alan D46 yapısı liman alanında yer alma kaygısı ile 
inşa edildiği yere doğudaki dik merdivenden ve uzun 
bir patika ile ulaşılabilmektedir. Mendireğin bulunduğu 
bu alanın doğusunda, yukarıda detaylarına yer verdiği-
miz demirleme alanı da olan doğal koy ve yine mendi-
reğin batısında bulunan anakayanın kesilmesi ile oluştu-
rulan rıhtım yapısı ile oluşturulan bu geniş liman alanı, 
adanın kuzey yamacındaki diğer yerleşimden soyutlan-
mıştır. Birçok ticaret limanının ana yerleşimden soyutla-
narak yabancı denizcilerin kentten uzak tutulmaya 
çalışıldığı bilinen bir olgudur ve burada da böyle bir 
uygulama görülmektedir. Bu alandaki mendirek halen 
2 m. sualtındadır ve inşa edildiği dönemde bölgenin  
denizel iklimi ve dalga yüksekliği de hesaba katıldı - 
ğın da üst seviyesi sudan yaklaşık 1-1.5 m. yukarıda 
olmalıdır. Dolayısıyla buradaki çökme yaklaşık 3 m. 
civarında he saplanmaktadır. Batıdaki D53 rıhtım alanı 

and perhaps even to the 15th century, according to maps 
by Piri Reis.

The second settlement area of the island is a coastal 
one on terraces, facing north. It extended about 1 km. 
along sheer cliffs, and about 1 km. east of Tersane Koyu 
(Figs. 1-2). Here are numerous rectangular one- or two-
story buildings on five or six terraces formed by hewing 
the bedrock located near a cliff. In this part of the island, 
there is a mole with buildings behind it, all submerged in 
the west, where the coastal buildings start (Fig. 6). 

In this area is also a natural cove, starting where the east 
arm of the mole terminates and contains two mooring 
posts. As this was the only area with a visible mole or 
harbor within the 1 km. long coastal settlement on the 
north side of the island, work was concentrated here. 
The structures in this area, whose plans were prepared, 
were coded, starting where the former site ended, i.e. 
D32 through D53; there is a small size harbor here with 
22 buildings: An anchoring site in a natural cove, con-
taining mooring posts [D51, D52], a harbor basin pro-
tected by the mole [D40], a church behind these areas 
[D39], eleven single-room buildings [D32-D46], two 
funerary buildings from the late period [D48, D50], four 
cisterns [D35, D38, D47, D49] and a quay hewn into the 
bedrock [D53] (Fig. 7).

The mole lies about 2 m. below the water’s surface today 
and has isodomic masonry with cut stones. Almost all 
the structures in this area are behind the mole and pos-
sibly, the living and management quarters of the harbor 
are here. Apart from the cisterns, the graves and the 
church, the functions of the other buildings cannot be 
clarified but it is clear they are related to the harbor itself. 
All the structures are single-roomed and have an inde-
pendent entrance. Building D46 lies at the highest point 
of the site and can be accessed via a long path and very 
steep stairs. In the eastern part, is the area with the natu-
ral cove and a mole, suitable for mooring, as previously 
mentioned, and the quay to the west of the mole, built 
by cutting into the bedrock, is isolated from the settle-
ment on the north of the island. It is a known fact that 
commercial harbors are often isolated from the main 
settlement so strange mariners are held away from the 

Res. 5   Tersane Koyu – D6 Yapısı, batıdan görünüm
Fig. 5   Tersane Koyu, building D6, view from the west

Res. 6
Kuzey Yerleşimi Liman 
Alanı, güneyden genel 
görünüm
Fig. 6
North settlement harbor 
area, general view from 
the south
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su seviyesinden 1.5 m., liman alanındaki D38 sarnıcı ile 
bu alandaki diğer kıyı yapıları da 2.5 m. su seviyesinden 
yukarıda olmalıdır. Ancak bu alana inşa edilmiş olan 
D39 adını verdiğimiz kilise yapısı alandaki diğer kıyı 
yapılarının da kullanımını engelleyecek bir konumda, 
hem limanlar için son derece önemli olan sarnıcın üze-
rine, hem de limanda yer alan diğer yapıların üzerine 
inşa edilmiştir. Öte yandan alanda muhtemelen kilise ile 
çağdaş dönemde yapılmış iki mezar yapısı da [D48, 
D50] bulunmaktadır. Buradan kilisenin inşa edildiği 
Bizans Çağı öncesinde söz konusu depremler ile sualtın-
da kalan limana ait kıyı yapılarının işlevini yitirdiği, İ.S. 
3.-5. yy.’lar arasında ise alanın tekrar yükselmesi ile 
Bizans Çağı’nda kullanılabilir hale geldiği anlaşılmakta-
dır. Ancak ne var ki hem geç dönem kilisesi hem de geç 
dönem mezarlarının zeminleri de günümüzde halen 0.5 
ila 1 m. arasında değişen bir derinlikte sualtında bulun-
maktadır. Yukarıda detaylarına yer verdiğimiz bu liman 
alanında, genel yapısı itibariyle hem alanın elverdiği 
ölçüde doğal yapıdan yararlanılmış, hem de kesme taş-
lardan inşa edilen mendireği ile yapay liman havzası 
oluşturulmuştur (Res. 8). Kuzey yerleşimde halen sualtın-
da bulunan mendireğin kuzeyinde ve 8 m. ile 20 m. 
arasında değişen derinlikte, yaklaşık 600 m2’lik bir alana 
dağılmış, çeşitli dönemlere ve formlara ait sayısı yüzlerle 
ifade edilebilecek seramik parçaları bulunmaktadır. Söz 
konusu buluntular ağırlıkla ticari amphoralara aittir, 
ancak aralarında su künkleri, çatı kiremitleri ve günlük 
kullanım kapları da azımsanamayacak sayıdadır. 
Buluntular üst üste yığılmış durumdadır ve üst katman-
larda görülebilenlerin neredeyse tamamı kırıktır. Adeta 
seramik çöplüğünü anımsatan bir görüntüye sahip olan 
alanda parçalar birbirine kaynamış ve üzerlerinde yoğun 
bir sediment tabakası oluşmuştur. Seramiklerin hamur 
rengi, bezeme ya da süslemesi, mühürleri gibi detaylar 
görülememekte, birçoğunun formu dahi tam anlaşıla-
mamaktadır. Yapılacak bir sualtı kazısı ile bu seramik-
ler den çok daha detaylı ve kapsamlı bilgi edinileceği 
kuşkusuzdur. 

city. This is valid for this harbor as well. The mole here is 
currently 2 m. below the sea’s surface. When it was built, 
its mole’s top surface would have been about 1.0-1.5 m. 
above the sea surface according to observed climatic 
weathering. The amount of subsidence is calculated at 
about 3 m. The quay area D53 in the west would have 
been about 1.5 m. above the water, while cistern D38 
and other coastal buildings in the harbor, would have 
been about 2.5 m. above it. However, the church D39 
was built on top of a vital cistern along with other build-
ings, so that it hinders the function of the buildings. On 
the other hand, there are two tombs [D48, D50], prob-
ably built in the same period as the church. It can be 
inferred, then, that the harbor buildings sank and lost 
their functions due to earthquakes before the Byzantine 
period when the church was built, and the land rose 
again about the 3rd-5th centuries, making this area usable 
once more. However, the floors of both the late period 
church and tombs, lie about 0.5 to 1.0 m. below the 
water level today. This harbor area is partly built on natu-
ral terrain, allowing an artificial harbor basin to be built 
with a mole of cut stone (Fig. 8). In the north settlement, 
there are hundreds of terracotta fragments, of various 
periods and forms, scattered across an area of about 
600 sq. m. and at a depth of between 8 to 20 m. to the 
north of the mole under water. These finds mostly belong 
to commercial amphorae, but water pipes, roof tiles and 
daily use wares are not negligible. These items are all 
piled on top of each other and those visible on top layers 
are almost all broken. The area is reminiscent of a pottery 
dump and pieces are joined together by a dense layer of 
sediment that covers them. The details, such as clay 
color, decoration and seals, as well as their form, cannot 
be discerned. An underwater excavation will certainly 
yield detailed information.

Res. 7   Kuzey Yerleşimi Liman Alanı, plan
Fig. 7   North settlement harbor area, plan

Res. 8   Kuzey Yerleşimi Liman Alanı, kuzeyden genel görünüm
Fig. 8   North settlement harbor area, general view from the north
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Sualtı kültür mirasının korunması, denizel arkeoloji veri-
lerine ulaşılabilirliğin yanı sıra analiz, görselleştirme ve 
iletişim araçlarına da sahip olmayı gerektirir. Türkiye’de 
son yüzyılda çok sayıda arkeolojik kazı ve yüzey araştır-
ması yapılmış olmasına rağmen, sualtı kültür mirasına 
entegre edilmiş halka açık bir bilişim sistemi yoktur. 

Toplama, koruma, araştırma, görselleştirme ve sergi 
uygulamalarını içeren sanal müze, sualtı kültür mirası-
nın korunmasında yeni olanaklar sağlar. Bu proje 2007-
2010 yıllarında Türkiye’nin Kaş kıyı kesiminde yapılan 
yüzey araştırmalarında toplanan verilerden yola çıkıla-
rak internet temelli bilişim sistemi, sanal müze önerisi 
ortaya koymak üzere geliştirilmiştir. Çeşitli meslek grup-
larından dalıcılar, yerinde koruma yöntemi ile görsel, 
coğrafi ve tasviri veriyi yapısal veri formları kullanarak 
topladılar. Tah ribatsız koruma yöntemleriyle, ilgili tüm 
kullanıcıların katkılarıyla, işbirliğine dayanan açık kay-
nak bir bilişim sistemi tasarlanmıştır. Mevcut olarak sis-
tem 22 bölgede bulunmuş buluntuların eskiz, ölçüm, 
çizim ve fotoğraf bilgisini içermektedir. Google Maps 
bağlantılı veritabanı, sanal müze oluşturma yolunda ilk 
teknolojik aşamaları ortaya koymaktadır. Sistem kullanı-
cıları, bilginin analizi, görselleştirme ve iletişimi, yani 
müzeleştirilmesi sürecine, açık kaynak kodlu programlar 
yardımıyla katıldılar. Bu temel aşamalar, veri analizi ve 
görsel kayıt yöntemleriyle verinin otomasyonu, bilginin 
görselleştilmesi ve son aşama olarak bilgi birikiminin 
iletim metodlarını anlatmaktadır. Özdevinimli, çevrele-
yici ve etkileşimli araçlar ile çağ ötesi kavramsal tasarım, 
sadece sualtı kültür mirası sanal müzesini değil, araştır-
ma yöntemleriyle denizel arkeolojiyi de yeniden tanım-
lamaktadır*.

* Bu kapsamda, Bilkent Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimar-
lık Fakültesi’nde yapmakta olduğum “Recording the Nautical 
Archaeology: Virtual Museum of Underwater Cultural �erit-�erit-
age” isimli doktora tezinin arazi çalışmalarında, Suna - İnan 

Protection of underwater cultural heritage requires not 
only the availability of nautical archaeological data but 
also analysis, visualization, and communication tools. 
Although numerous archaeological excavations and sur-
veys were conducted in Turkey in the last century there 
still does not exist a public information system integrated 
into the underwater cultural heritage.

Comprising acquisition, protection, research, visualiza-
tion and exhibition tools, virtual museum presents new 
possibilities for the protection of underwater cultural 
heritage. Based on the data compiled during surveys 
along the coastal area of Kaş between 2007-2010, a 
web-based information system was developed in order 
to propose a virtual museum. Divers of various back-
grounds compiled visual, geographic and descriptive 
data using structural datasheet forms. An open-content 
information system has been designed based on the con-
tribution of all users using non-destructive preservation 
methods. At the present stage the system contains 
sketches, measurements, drawings and photographs of 
finds from 22 geographically distributed underwater 
sites. The database integrated with Google Maps pre-
sents the first technological steps towards a virtual 
museum. System users partook in this virtual process 
that is, analysis, visualization and communication of 
information, through open-source software programs. 
This study redefines not only the virtual museum for 
underwater cultural heritage but also new research 
methods for nautical archaeology*.

* This article presents the results of the surveys in 2010 within 
the frame of my dissertation titled “Recording the Nautical 
Archaeology: Virtual Museum of Underwater Cultural 
Heritage” at Bilkent University, Faculty of Art, Design and 
Architecture, under the supervision of Prof. Dr. B. Özgüç 
with the permission of Ministry of Culture and Tourism 
Antalya Museum Directorate and supervision of H. Yalçınsoy 
and financial support by Suna & İnan Kıraç Research Institute 

Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesi: 
Kaş Pilot Projesi 2010

Virtual Museum of Underwater Cultural Heritage:  
Pilot Project of Kaş, 2010

Güzden VARİNLİOĞLU
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Bölge

Proje kapsamında, doğuda Kekova, batıda Kalkan ara-
sında bulunan deniz tarihi ve arkeolojik eserlerin envan-
terlenmesi, bunun için yöntemlerin geliştirilmesi, bu 
örnek metodolojinin ileri aşamalarında internet üzerin-
den paylaşıma açılması ve internet kul lanıcılarının katı-
lımıyla büyüyen bir bilgi dizgesi tasarlanmıştır.

Araştırma Yöntemi 

Dünya üzerinde kurulmasının üstünden henüz 50 yıl 
geçmişken, Türkiye’de ulusal kaynaklar kullanılarak 
yapılmış bu kapsamlı denizel arkeoloji araştırmasının bir 
amacı da toplumsal bir bilinç sağlamaktır. Bu nedenle 
farklı dalış disiplinlerinden birçok usta dalıcı ve dalış 
eğitmenini kapsayan bu proje, bu yönüyle toplumsal bir 
bilgilendirme amacını da gütmektedir. 

Türkiye’de deneyimli sualtı arkeoloğu sayısı bir elin par-
makları kadardır. Bu duruma karşılık sualtı kültür mirası, 
Türkiye’nin her kıyısında bulunmakta, bunların kayıt 
altına alınmış ve akademik olmayan çevrelerce ulaşılabi-
lecek bir envanteri bulunmamaktır. Bu konudaki bilgiler, 
INA tarafından kazısı yapılan ve Bodrum Müzesi’ne 
konulan batıklarla sınırlıdır. Bu amaç doğrultusunda 
2007 yılından beri yapılan araştırmalar sonucunda 
600’ü aşkın buluntu envantere eklenmiştir. Bu buluntu-
lardan beş kargo alanı, ayrıntılılı olarak 2010 yılında 
incelenmiştir. Bu dizge altyapısının, ileride yapılacak 
olan çalışmalara örnek oluşturması beklenmektedir.

Araştırma yöntemi olarak, UNESCO’nun “Convention 
on the Protection of the Underwater Cultural �eritage 
2001” anlaşması gereğince buluntuların yerinde korun-
ması, yalnızca arkeolojik veri niteliği olan bilgilerin su 
yüzüne çıkarılması amaçlanmıştır (UNESCO 2001). Bu 
amaç doğrultusunda geliştirilen metodoloji, araştırma 
bölgesinin dalıcı marifetiyle sistematik olarak taranması, 
bir buluntu bulunduğunda işaretlenmesi, bu buluntuya 
araştırma amaçlı dalışların yapılması ve elde edilen 
bilgilerin internet üzerinden yayımlanacak altyapıda 
bir bilişim sistemine aktarılmasını içermektedir. Bu bilgi 

Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) 
doktora bursu, SAD maddi desteği, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Antalya Müze Müdürlüğü izni ile, �. Yalçınsoy 
denetiminde gerçekleştirilen 2010 yılı yüzey araştırılması 
sunulmaktadır. Çalışmalar süresince yardımlarını esirgeme-
yen Kaş Belediyesi, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Sahil Güvenliği, 
DAN Türkiye temsilciliği, başta Kaş Arşipel Dalış Merkezi 
olmak üzere Kaş dalış merkezlerine ve ekipte görev alan 
SAD, DEGUWA ve ODTÜ-SAT ekibine teşekkürlerimi  
sunarım.

Region

Within the scope of the project, the coastal region of Kaş, 
Kekova on the east and Kalkan on the west, is explored 
for developing new methods for underwater surveys. 
Based on this sample methodology, the data in the 
implemented information system will grow by the par-
ticipation of internet users in the future.

Research Methods

Since its establishment as a separate discipline 50 years 
ago, as a part of nautical archaeology, this project aims 
to raise public awareness on underwater cultural herit-
age. The project involving recreational divers and diving 
instructors from various disciplines also endeavors to 
inform the society through the surveys and training 
programs.

When compared to a limited number of nautical archae-
ologists in Turkey, most of the underwater cultural herit-
age sites are mostly visited by recreational divers. 
Therefore, up to date there is no publicly available infor-
mation system integrated to underwater cultural herit-
age. The information on nautical archaeology is limited 
to the wrecks excavated and surveyed by INA and dis-
played at Bodrum Museum. For this purpose, more than 
600 finds have been added to the inventory through the 
surveys since 2007. Five cargo sites among them were 
surveyed in detail in 2010. This systematic infrastructure 
is expected to set an example for future work.

Using the in situ preservation method during the surveys, 
our aim was to follow up UNESCO’s “Convention on the 
Protection of the Underwater Cultural Heritage 2001”. 
Methodology developed for this purpose involves divers 
surveying systematically the area, exploring the finds and 
transfer of the collected data in a web-based information 
system. The purpose of this information system is to build 
an online inventory for archaeologists and other inter-
ested parties who consider working on the archaeologi-
cal material. Researchers from different geographies 
currently continue their researches through this database 
established on the internet.

Underwater inventorying work covers scientific meas-
urements, drawings, study of archaeological finds 
such as pottery, anchor, architectural find etc., and of 

on Mediterranean Civilizations (AKMED) doctoral scholar-
ship, and by SAD. I would like to express my gratitude to Kaş 
Municipality, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Coast Guard, DAN 
Representative of Turkey, all the diving centers at Kaş, above 
all Archipel Diving Center, and SAD, DEGUWA and  
METU-SS teams for their support during the project.
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dizgesindeki amaç, arkeolojik malzeme üzerinde 
çalışmayı düşünen arkeologlar ve diğer bilim adamları 
için bir veri deposu oluşturmaktır. İnternet temelli olarak 
kurulan bu veritabanı yardımıyla, farklı coğrafyadaki 
araştırmacılar halen ayrıntılı araştırmalarını sürdür-
mektedir. 

Sualtı envanterleme çalışmaları, sualtında saptanmış 
arkeolojik ya da tarihi gereçlerin bulunduğu bir alanın 
veya herhangi bir arkeolojik malzemenin (seramik, çapa, 
mimari buluntu, vs.) tek başına bilimsel teknik yöntem-
lerle ölçülmesini, çizilmesini, incelenmesini ve kayıtlara 
geçirilmesini içermektedir. Bu amaç doğrultusunda 2007 
yılından itibaren yapılan araştırmalarda belirlenen alan-
lardaki incelenmeye değer görülen buluntular, kargo ve 
çapalama alanları belirlenmiştir. Buluntu yığınları numa-
ralandırılmış, bu yığınlar arasından incelenmeye değer 
görülen buluntular harfle işaretlenmiş, böylece buluntu-
lara birer envanter numarası verilmiştir. Bu envanter 
numaralarından yola çıkarak buluntular üzerinde farklı 
araştırma ve görüntüleme yöntemleri uygulanmıştır. 

Arkeolojik Bulgular

2009 yılı yüzey araştırmaları kapsamında, belirlenen 22 
bölgede eskiz niteliği taşıyan çizimler yapılmıştır. Temel 
olarak, buluntular arası mesafe ve açıların alınmasıyla 
elde edilen ölçümler ± 1 m. hata payı ile çizim haline 
getirilmiştir. Ancak, bulunan beş ayrı kargo alanında 
detaylı araştırma yapılması, bölgede bulunan önemli 
kargo alanlarının belirlenmesi açısından önem taşımak-
taydı. Proje kapsamında yapılan araştırmaların depolan-
dığı veritabanı 2010 yılı içinde 600’ü aşkın buluntu 
içermektedir. Buluntuların incelenmesi sonucunda böl-
gede bütünlüğünü koruyan iki kargo alanı bulunmuş-
tur. Bu kargo alanlarında yapılan ayrıntılı incelemeler 
sonucunda amphora ve seramiklerin ait olduğu tarih 
dilimi belirlenmiştir. Ancak bu tarihleme yöntemi geniş 
bir tarih aralığını içermektedir. Bunun en önemli nedeni 
buluntuların yerinde korunması, bulundukları çevreden 
ayrılmadan yalnızca bilimsel veri niteliğindeki bilgileri-
nin alınmış olmasıdır. 

Seramiklerine dayanarak tarihleme yapılan bu kargo 
alanlarında en önemli veriler, görsel benzerlik ve ölçüm-
lerin karşılaştırılmasıdır. Seramiklerin doğal ortamında 
üzerinde oluşan katmanları nedeniyle hamuru ve üze-
rindeki mühürler ve dokular incelenememiştir. Bu kısıt-
lamalara karşın, elde edilen veriler, birçok ayrıntılı batık 
kazısındaki duyarlılığı yakalayacak bir ölçüm yöntemiy-
le toplanmıştır.

archaeological and architectural sites under the water. 
Thus, finds, cargo and anchoring sites were discovered 
and recorded during the surveys since 2007. All find 
clusters were numbered, individual items worth detailed 
analysis were given an alphabetical name, thus, and 
each find is recorded in the database with an inventory 
code.

Archaeological Studies

Within the framework of 2009 surveys, sketch-type 
drawings were made in the 22 identified sites. Using 
basic survey methods, measurements of the distances 
and angles between finds, the drawings are rendered 
with an error margin of ±1 m. However, detailed explora-
tion of five cargo sites was of importance for identifying 
the important cargo sites in the region. Within the frame 
of the 2010 season, the focus was on these cargo sites. 
Further analysis and studies on finds showed that two 
cargo sites in the region still retain their integrity. As the 
finds are preserved in situ without removing them from 
their original context, detailed study on the ceramics 
helped the archaeologists to date the wrecks with an 
accuracy of 1-2 centuries.

The method of dating was based on the comparison of 
visual forms and measurements of the ceramic materials. 
As non-destructive methods were promoted the sedi-
mentation accumulated on and around the ceramics was 
not removed. Thus it was impossible to study their clay, 
seal impressions, and fabrics. In spite of these restric-
tions, the collected data was compiled with a precision 
of a survey.

The most significant wreck named Kepez cargo site is 
similar to the Roman wreck identified during the survey 
conducted by INA and Bodrum Museum archaeologists 
under the supervision of C. Pulak in 1983. Identified as 
Wreck no. 7 by the abovementioned team, this wreck 
was dated to the 4th century A.D. (Figs. 1-2) (Y. Yıldız, 
“1983 Sualtı Batık Gemi Araştırmaları”, AST 2, 1984).

Besmi Adası cargo site, another significant cargo site, 
contains more amphora and anchor types than Kepez 
site. According to the visual analysis on find number 
BA-46 this site is dated to the 5th-6th centuries A.D., pos-
sibly of Palestinian origin (Fig. 3) (Alpözen et al., Bodrum 
Sualtı Arkeoloji Müzesi Ticarî Amphoraları, 1995). The 
archaeologists of the project continue to conduct detailed 
analysis on these cargo sites.
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Bu çalışmalar sonucunda ince-
lenmeye değer görülen ve kay-
naklara Kepez kargo alanı ola-
rak geçen batık, INA ve Bodrum 
Müzesi arkeologları ile C. Pulak 
başkanlığında yürütülmüş olan 
yüzey araştırmasında geçen 
Roma batığı ile benzerlik gös-
termektedir. Batık no. 7 olarak 
tanımlanmış olan bu batıkta söz 
edilen sualtı ortamı ve amphora 
tanımları, Kepez kargo alanı 
olarak tanımladığımız batıkla 
benzerlikler göstermektedir. Bu 
tarihlemeye göre batık İ.S. 4. 
yy.’a tarihlenmektedir (Res. 1-2) 
(Y. Yıldız, “1983 Sualtı Batık 
Gemi Araştırmaları”, AST 2, 
1984).

İncelenmeye değer görülen 
diğer batık alanı olan Besmi 
Adası kargo alanı, Kepez alanı-
na göre daha çok amphora ve çapa tipi içermektedir. Bu 
seramikler arasında bulunan BA-46 buluntusu, yuvarlak 
formu ile belirgindir. İ.S. 5.-6. yy. olarak tarihlenen bu 
amphoranın Filistin kökenli olduğu anlaşılmaktadır 
(Res. 3) (Alpözen v.d., Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 
Ticari Amphoraları, 1995). Yukarıda sözedilen iki ana 
kargo alanının ayrıntılı çalışmalarının yanı sıra, bölgede 
bulunan diğer kargo alanları üzerindeki çalışmalar 
bugün de sürmektedir.

Görselleştirme Çalışmaları

Projenin arkeolojik bulgularının yanı sıra, mevcut bilişim 
sisteminin bir sanal müzeye dönüştürülmesi çalışmaları 
da halen devam etmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 

Visualization Studies

In addition to archaeological finds, studies on the trans-
formation of the existing information system to a virtual 
museum still continue. For this purpose four main meth-
ods were implemented for exploring the methods of cre-
ating visual materials. Not integrated into the information 
system of the project, these four methods are: photo-
mosaic and panoramic images, 3D modeling and video 
images (Fig. 4). Photo-mosaic is formed with juxtaposi-
tion of horizontal photo series taken at a fixed distance 
from the finds under the water. Vertical images taken from 
the same point using a tripod formed the panoramic 
image series. All these visualization works were support-
ed with photographs, videos and drawings driven from 
measurements and sketch drawings. The drawings show 

Res. 1
Kepez Bölgesi 23 
no.’lu buluntunun 
arazide çekilmiş 
fotoğrafları ve 
eskizlerinden bir 
örnek
Fig. 1
Example of in situ 
photos and sketches 
of Kepez site find 
number KE-23

Res. 2   Aynı buluntudan 
alınan ölçümler ve arazi 
sonucu yapılan ölçekli 
çizimi
Fig. 2   Measurements 
taken from the same 
find and scaled drawing 
following the fieldwork
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görsel malzemelerin kullanılmasında mevcut olarak dört 
ana yöntem uygulanmıştır. �enüz proje bilişim sistemi 
ile entegre edilmemiş bu dört yöntemden bahsetmek 
gerekirse: Fotomozaik çalışmaları, panoramik görüntüler, 
3 boyutlu modelleme ve video görüntüleri (Res. 4). Yatay 
fotoğraf serilerinin bir araya getirilerek fotomozaik oluş-
turulması, deniz tabanında bulunan malzemeden belirli 
bir mesafeden çekilen fotoğraf serilerinin bilgisayar prog-
ramları yardımıyla bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş-
tur. Tripod yardımıyla aynı noktadan çekilen dikey fotoğ-
raflar ise panoramik fotoğraf serilerini oluşturmuştur. Tüm 
bu görselleştirme çalışmaları, fotoğraflar, video görüntü-
leri, ölçüm ve eskizlerden yola çıkılarak yapılan çizimler-
le desteklenmiştir. Bu çizimler, seramik profilini gösteren, 
ancak seramik kalınlığının belirtilmediği çizimlerdir. Bu 
profillerden yola çıkarak, önemli görülen buluntuların 
3-boyutlu modelleri elde edilmiştir. Bu çalışmalar, çizim-
lerin metodolojik yöntemlerle tekrar çizilmesi, analiz 
amaçlı çalışmaların yapılması, görselliğe ve sunuma 
yönelik görsel verilerin alınması ile sonuçlandırılmıştır.

Sanal Müze

Sanal müze, yeni medya olanaklarından faydalanılarak 
hazırlanmış sayısal nesneleri ve bunlara ait bilgileri 
barındıran, alışıldık iletişim metodlarının ötesine geçen, 
dünya çapında erişimi olanaklı kılmak amacıyla fiziksel 
anlamda bir mekâna ihtiyaç duymayan müzeler şeklinde 
tanımlanmaktadır. Bu projede ise sanal müze, sualtı 
buluntularının yerinde koruma prensibine göre korun-
ması, yapısal veri formları aracılığı ile malzemenin değil 
verinin toplandığı, görsel araçlar kullanarak sunumunun 
yapıldığı, kullanıcı/ziyaretçilere bir mekâna bağlı kalma-
dan sunulan bir bilişim sistemi anlamıyla kullanılmıştır. 
Bu amaç doğrultusunda sualtı görüntüleri çeşitli aşama-
lardan geçerek sanal ortamda bir araya gelmişlerdir. Bu 
dizgenin içine zamanla konacak her bilgi müzeyi daha 
da zenginleştirecektir. �enüz teknik altyapısı hazırlan-
makta olan sanal müzenin www.sanalmuze.org.tr adre-
sinden yayınlanması planlanmaktadır. 

Bölgedeki Diğer Çalışmalar

2006 yılından beri “Kaş Arkeopark Projeleri” adı altında 
Sualtı Araştırmaları Derneği olarak eğitim ve bilinçlen-
dirme amaçlı çalışmalar yapmaktayız. 2007 senesinde 
TÜBİTAK destekli olarak yapılan “Türkiye Sualtı Kültür 
Mirası Sanal Müzesi: Kaş Arkeopark Projesi” ile veritaba-
nı sisteminin tasarımı, arazi uygulamaları ile test edilerek 
tamamlanmıştır. 2008 ile 2009 yıllarında Sualtı Araş-
tırmaları Derneği (SAD) tarafından, araştırmacı dalgıç 
yetiştirmeye yönelik “Erkut Arcak Sualtı Bilim Kampları” 

the pottery profile without the information on the thick-
ness of the ceramic. Based on these outline drawings, 3D 
models were prepared for the selected finds. These four 
methods are open to development at the later stages of 
the project.

A Model of Virtual Museum

A virtual museum is defined as a “museum without 
walls” as defined by Malraux. This museum that is not 
bound to a physical space, houses digital objects and 
related information available through the world wide 
web. In the project, the term “virtual museum” means an 
information system which compiles data rather than the 
objects through structural data forms, based on the in situ 
protection principle of underwater finds. This system illus-
trates various visualization and communication tools to 
visitors/users. For this purpose, underwater images were 
processed and brought together in this digital space. It is 
planned to broadcast the virtual museum, whose techni-
cal infrastructure is under construction, at the web 
address www.sanalmuze.org.tr in the near future.

Res. 3
Besmi Adası BA-46 
buluntusunun ölçekli 
çizimi ve fotoğrafı
Fig. 3
Scaled drawing and 
photo of find BA-46 
from Besmi Adası 
cargo site
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adıyla eğitim ve bilim kampları kurulmuştur. Böylece 
Türkiye’de denizel arkeoloji konusunda donanımlı arke-
oloji ve diğer mesleklerden gelmiş gençlerin yetiştirilme-
si sağlanmıştır. 2009 yılında batıda Kalkan, doğuda ise 
Kekova’yı sınır alarak, bölgede denizel arkeoloji araştır-
maları gerçekleştirilmiştir. Araştırmalar sonucunda, 2010 
yılında ayrıntılı olarak incelemeye değer görülen sualtı 
buluntularının yanı sıra karada bulunan arkeolojik 
buluntular da incelenmeye başlanmıştır. 

2010 yılındaki diğer bir proje ise AB Gençlik Girişimleri 
kapsamında desteklenen “Genç Arkeopark Projesi”dir. 
Projede, Türkiye ve Almanya’dan çekirdek bir öğrenci 
grubu Kaş Arkeopark alanında yapılan Nautical 
Archaeology Society (NAS) denizel arkeoloji eğitimlerini 
ve konferanslarını organize etmiştir. Bölge halkıyla bağ-
lantıya geçerek, bölgenin sualtı ve suüstü kültürel mira-
sının sürdürülebilir korunması için bilinçlendirme çalış-
maları yapmışlardır. 

Related Projects on the Region of Kaş

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD – Underwater Research 
Society) has been conducting training sessions and 
awareness projects on cultural heritage entitled Kaş 
Arkeopark Projeleri [Kaş Archaeopark Projects] since 
2006. In 2007 the database system design was tested 
through the field surveys during Türkiye Sualtı Kültür 
Mirası Sanal Müzesi: Kaş Arkeopark Pilot Projesi [Virtual 
Museum of Underwater Cultural Heritage of Turkey: Kaş 
Archaeopark Pilot Project] supported by TÜBİTAK. 
Entitled “Erkut Arcak Sualtı Bilim Kampları” [Erkut Arcak 
Underwater Science Camps], SAD initiated underwater 
archaeology training program for young students in 
2008-2009. By this training program, young people from 
different backgrounds such as archaeology and related 
disciplines gained substantial information and skills on 
underwater research in Turkey. In 2009 underwater sur-
veys were carried out in the region bounded with 
Kekova on the east and Kalkan on the west. As a result 
of the surveys conducted in 2010, further archaeological 
studies and visualization methods started to be explored 
both for underwater remains and archaeological finds on 
the mainland.

Another project implemented in 2010 was the Genç 
Arkeopark Projesi [Young Archaeopark Project] support-
ed within the framework of EU Young Initiatives Program. 
In the project, a team of joint Turkish and German stu-
dents organized Nautical Archaeology Society (NAS) 
trainings and conferences that were held at Kaş 
Archaeopark site. The team also got into contact with the 
locals for awareness-raising for the sustainable protection 
of cultural heritage of the region.

Res. 4   Kepez alanı panoramik görüntüsü Fig. 4   Panoramic view of the Kepez site
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Side Arkeoloji Müzesi’nde bulunan 9820 adet envanter-
lenmiş sikke üzerinde 2010 yılında çalışmaya başladık. 
Bu sikkelerin bir kısmı Side antik kentinde yapılan kazı-
larda bulunmuş, önemli bir bölümü ise, diğer pek çok 
müzemizde olduğu gibi, satınalma, bağış ve zoralımla 
koleksiyona kazandırılmıştır. Ancak bunların darphane-
lerine bakıldığında büyük ölçüde Side’nin yakın çevre-
sinden geldikleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Kilikia 
Trakheia, Lykaonia, Pisidia, Pamphylia ve Lykia bölgele-
rinde bulunan darphaneler müze sikke koleksiyonunda 
yoğunlukla temsil edilmektedir. Şüphesiz bunların dışın-
da, az sayıda daha uzaklardan getirilmiş sikkeler de 
bulunmaktadır. 

Grek ve Roma Şehir Sikkeleri (Res. 1)

Pamphylia, Lykia ve Pisidia darphaneleri ağırlıkta olan 
eski Yunan koleksiyonu içerisinde 2 önemli grubu Etenna 
kentinin sikkelerinden oluşan defineler teşkil etmektedir. 
Bu sikkeler arasında Side, Perge, Sillyon ve Hellenistik 
kraliyet sikkeleri üzerine yapılmış Etenna darpları olma-
sı, ileride bu kent sikkelerinin daha detaylı tarihlen
dirilmesinde önemli rol oynayacaktır. İlginç küçük bir 
başka define, Kıbrıs’daki Kition Kenti Kralı Melekiathon 
(İ.Ö. 392361) sikkelerinden oluşmaktadır. Pamphylia, 
Phrygia, Pisidia ve Kilikia darphanelerinin yoğun bir 
şekilde temsil edildiği Roma şehir sikkeleri içerisinde de, 
Side yakınlarında bulunmuş, Side kentine ait Augustus
Domitianus dönemi arasında basılmış sikkelerden olu-
şan bir define dikkat çekmektedir. 

Roma İmparatorluk Sikkeleri (Res. 2)

Side Müzesi, Roma imparatorlarının büyük ölçüde tem-
sil edildiği bir koleksiyona sahiptir. Özellikle sestertius 
gibi Anadolu’da nispeten az bulunan sikkelerin bura
daki fazlalığı, birkaç imparator dışında şehir sikkeleri 
basmayarak, onun yerine Roma’da darbedilen bu 

In 2010, examination began on the 9,820 coins 
inventoried at Side’s Archaeological Museum. Some of 
these coins were uncovered in the course of excavations 
at Side, but an important number was, either purchased 
or donated or confiscated. These methods of acquisition 
are similar to many other museums. The minting of 
these coins are mostly from the environs of Side. 
Therefore, mints in Rough Cilicia, Lycaonia, Pisidia, 
Pamphylia and Lycia are extensively represented in the 
museum’s collection, but there are also a few coins 
from distant cities.

Autonomous Greek Coins and Roman Provincial 
Coins (Fig. 1)

The Greek coin collection contains mostly examples 
from Pamphylian, Lycian and Pisidian mints. Two 
hoards of Etenna’s coins are of importance for they bear 
Etenna strikes in Side, Perge, Sillyon and other Helle
nistic kingdoms’ coins, thus facilitating a detailed chro
nology for those cities. Another hoard of interest com
prises the coins of King Melekiathon (r. 392361 B.C.) 
of Kition in Cyprus. Roman provincial coins in the 
museum collection mainly consist of mints of Pamphylia, 
Phrygia, Pisidia and Cilicia. Among them is a hoard of 
Sidetan coins struck in the Augustus – Domitianus 
period.

Roman Imperial Coins (Fig. 2)

Side Museum houses a collection that is, to a great 
extent, representative of Roman emperors. Particularly 
the sestertii, seldom seen in Anatolia, are found 
extensively here and this is related to the proximity of 
Lycia, where provincial coins usually were not minted, 
except during a few emperors’ reigns. Lycia chose 
instead to use circulated coins minted in Rome. This 
was formerly discussed in another issue of previous 

Side Arkeoloji Müzesi Numismatik Araştırması 2010

Numismatic Studies at Side Archaeological  
Museum in 2010

Ahmet Tolga TEK – Hüseyin KÖKER
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sikkeleri kullanan Lykia Bölgesi’ne yakınlığı ile ilişkilidir. 
Bu konuyu Arykanda ile ilgili olarak daha önce yaptığı-
mız yayınlarda tartışmıştık. Roma İmparatorluk sikkeleri 
arasında özellikle Tetrarklar ve geç Roma İmparatorluk 
dönemlerine ait 2 define dikkat çekmektedir. 

Bizans Sikkeleri

Side Müzesi koleksiyonu erken Bizans Dönemi’ne ait 
çok sayıda örnek barındırmakla beraber, orta ve geç 
Bizans dönemleri açısından çok zayıftır. Side ve yakın 
çevresinin Arap akınları ile İ.S. 7. yy.’dan itibaren tahrip 
edilmeye başlanması hiç kuşkusuz ekonomik olarak da 
yerleşimlerin önem kaybetmesi ve sikke akışının azalma-
sı şeklinde kendisini göstermiştir. Hiç kuşkusuz Side 
Müzesi’nde bulunan en önemli Bizans sikke grubu, 
Malazgirt civarından bulunan ve Manavgat’ta jandarma 
tarafından yakalanarak müzeye kazandırılan 3000 ade-
din üzerinde sikkeden oluşan Komnenoslar dönemine 
ait bir definedir. Bu definenin buluntu yerinin belli olma-
sı ve öneminden dolayı ileride ayrı olarak bir yayın 
yapılmasını planlamaktayız.

Diğer Ortaçağ ve Yeni Çağ Sikkeleri

Side Müzesi’nde çoğunluğu Side kazılarında ele geçen 
sikkeler ve Prof. Dr. S. Atlan tarafından yayınlanmış çok 
az sayıda Selçuklu, Kilikia Ermeni, Avrupa kontlukları ve 
Osmanlı sikkesi bulunmaktadır. Müzede, Side’nin kendi 
tarihiyle uyumlu sikkelerin yanı sıra Selçuklu ve sonrası 
dönemde Side’ye yakın, önemli merkezlerden Alanya, 
Konya ve Isparta’dan az sayıda sikke de bulunması 
buluntu yeri belli olmayan sikkelerin müzeye çok yakın 
çevreden geldiğine işaret etmektedir. 

2011 yılında Side Müzesi’nde bulunan envanterlik ve 
özellikle Side kazıları ile bağlantılı olarak etütlük sikke-
ler üzerine çalışmalarımız devam edecektir.

publications on coins of Arycanda. Among the Roman 
imperial coins, two hoards dating to the Tetrarchy and 
Late Roman Imperial periods stand out.

Byzantine Coins

Side Museum’s coin collection contains many examples 
from the Early Byzantine period, but it is not rich in 
middle and late Byzantine periods. Side and environs 
were raided by Arabs in the 7th century, causing the 
settlements to lose economic importance leading to a 
decrease in coinage circulation. Certainly, the most 
important Byzantine coin group in this collection is a 
hoard of over 3000 Comnenian coins from Malazgirt 
(Manzikert) area in eastern Turkey. It had been 
confiscated by the gendarmerie. As its findspot is 
known and it is of significant importance, a separate 
publication is planned on it.

Other Medieval and Modern Period Coins

There are very few coins from Seljuk, Cilician Armenia, 
European staten and Ottoman coins, but those 
represented were mostly uncovered in Side excavations 
and published by late Prof. S. Atlan. Although it 
conforms with Side’s history of being in close proximity 
to Alanya, Konya and Isparta, all important cities of 
the Seljuk period and afterward, the number of such 
coins in the collection is very few. Coins of unknown 
provenances reached the museum only from very 
close areas.

We plan to continue our work at Side Museum in 2011, 
particularly on inventoried and study coins from Side 
excavations.

Res. 1   Env. 7691, Kral Lysimakhos (İ.Ö. 305281), Lampsakos 
Darphanesi, AR Tetradrahmi
Fig. 1   Inv. 7691, King Lysimachus (305281 B.C.), Lampsakos,  
AR Tetradrachma

Res. 2   Env. 5, Iulia Paula (İmp. Elagabalus’un ilk karısı,  
M.S. 219220), Side Darphanesi, AE Assaria
Fig. 2   Inv. 5, Julia Paula (first wife of Emperor Elagabalus,  
A.D. 219220), Side, AE Assaria
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Ören yerindeki çalışmalar 21 Temmuz 2010 - 30 Ağustos 
2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve Bakanlık temsilcisi 
olarak N. Malkoç görev yapmıştır*.

Büyük İskender’in Küçük Asya seferi sırasında adı geçen 
(Arrianus, Anabasis, I.VI) Termessos’un Roma’yla ilk 
teması İ.Ö. 189’da olmuş, şehir Mithridates savaşı sıra-
sında Roma’nın tarafını tutarak Lex Antonia de 
Termessibus’un ilanıyla bağımsızlığını elde etmiştir. İ.Ö. 
36’da Galatia kralı Amyntas krallığına bağlanmış, onun 
ölümünden sonra da Roma hâkimiyeti altında yeniden 
bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu dönemden itibaren, 
3. yy.’a kadar sikkelerinde şehrin bağımsızlığı vurgulan-
mıştır. En görkemli zamanını 2. ve 3. yy.’da yaşamış olan 
şehir 5. yy.’da terk edilmiştir. 

Su Yapıları

1050 ila 1262 m.’lik bir yüksekliğe kurulmuş olan, kartal 
yuvası adıyla bilinen Termessos’un topografik ve coğrafi 
konumu suyla ilgili düzeneklerin inşasına engel olma-
mıştır (Res. 1). Akdeniz iklimi gösteren bölgede yazlar 
sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yaz kuraklığı beş 
– altı aya kadar uzayarak mayıstan ekim sonuna kadar 
sürebilir, buna karşılık kışlar gayet nemli geçer. 
Yüksekliğinden dolayı şehir aynı zamanda yoğun kar 
yağışı da alır. 

* Doktora çalışmam çerçevesinde Termessos’ta gerçekleştirdi-
ğim araştırma projesine izinlerinden ötürü Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, çalışmama verdiği destek için 
Antalya Müzesi Müdürü M. Demirel’e, çalışmalarımın bir 
kısmını maddi olarak destekledikleri için Paris Sorbonne, 
Ecole Doctorale VI’e ve UMR Orient et Méditerranée’ye 
teşekkür ederim. Ören yeri görevlisi B. Buyruk’a, alandaki 
yardımları için, Y. Goubin’e çizimler için, değerli tavsiye -
leri nedeniyle Madam De Chaisemartin’e teşekkürlerimi  
sunarım. 

Fieldwork on site could start on the 21st July 2010 and 
ended on the 30th August and N. Malkoç was state rep-
resentative for the mission*.

The name of the city is named for the first time during the 
expedition of Alexander the Great in Anatolia (Arrianus, 
Anabasis, I.VI). Their first contact with Rome took place 
in 189 B.C. During the Mithridatic Wars, they sided with 
Rome and acquired their independence with the procla-
mation of “Lex Antonia de Termessibus”. In 36 B.C. 
Pisidia was attached to the Kingdom of Amyntas, the 
Galatian king. After his death, Termessos gained her 
independence under Roman rule. From this epoch until 
3rd century A.D., the legend of its coinage reveals its self-
government. The city peaked in the 2nd and 3rd centuries, 
and started to lose its influence and was finally aban-
doned in the 5th century A.D.

Hydraulic developments

The topographical and geographical situation of 
Termessos, nicknamed “eagle’s nest”, and located at an 
altitude between 1050 and 1262 m., was not an obstacle 
for developing hydraulic systems (Fig. 1). The climate of 
the region is of Mediterranean type and is characterized 

* My deepest gratitude is due to the General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums received my research sub-
ject, which is part of my doctorate thesis, favorably and gave 
me an approval of surveying the site of Termessos, I want to 
thank M. Demirel, director of Antalya Museum for his support 
for this plan. I am thankful to the Graduate School of Paris VI 
Sorbonne and UMR Orient and the Mediterranean to have 
subsidized a part of my expenses. Thanks are also due to B. 
Buyruk, security guard of the site for his help on the site and 
to Y. Goubin for taking notes and drawings. I shall not know 
how to round off this dedication without thanking Madame 
De Chaisemartin for her availability and precious advice. 

Termessos’taki Su Yapıları Araştırması 2010

Research on the Hydraulic Developments of  
Termessos in 2010

Mehmet KÜRKÇÜ
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Şehir dâhilinde hiçbir su kaynağı mevcut olmadığı için 
Termessoslular yağmur sularının toplanmasına, idaresine 
ve depolanmasına özel bir önem vermişlerdir. Kentte su 
kemeri, bent, havuz, kanalizasyon, sarnıç, atıksu kanalı, 
çeşme, kuyu, rögar, hazne, drenaj kanalı gibi antik su 
düzeneklerinin bütün bileşenleri mevcuttur. 

Vadinin iki tarafındaki yamaçların genişliği ve ayrıca çatı 
yüzeyleri sayesinde önemli miktarda su tutularak hazne-
lere sevk edilmiş, kurak mevsimde kullanılabilmiştir. 

Su kemeri

Lanckoroński kitabında kendi deyimiyle “sarnıçlar 
vadisi”nde bir kanal ve iki su kemeri olduğunu belirtir  
(C. Lanckoroński, Les villes de la Pamphylie et de la 
Pisidie II: La Pisidie [1893] 61-62). Çalışmamızı en 
kuzeydeki sarnıçtan başlattık ve içeride, güneydoğu 
köşenin yakınında bir açıklık keşfettik. Ne var ki eroz-
yondan ve eğimi takiben, sarnıcın arka kesimini tama-
men kaplamış olan toprak birikiminden ötürü sondaj ya 
da kazı yapmadan Lanckoroński’nin tarif ettiği, üç sarnı-
cı birbirine bağlayan kanalın mevcudiyetini kanıtlamak 

by hot and dry summers and mild winters. Summer 
dryness can last from five to six months, from May till the 
end of October while the winter is very humid. Due to 
its altitude, the city also has abounding snowfalls.

As there is no spring in the urban area, Termessians paid 
particular care in recovery, management of runoff and its 
storage. All traditional components of the hydraulic 
developments panoply of an ancient city exist here: 
aqueducts, dams, basins, pipes, cisterns, sewers, foun-
tains, wells, manholes, reservoirs, culverts, etc. 

The expanse of slopes on both sides of the valley and the 
roofs allowed collecting important volumes of water, 
directing it to the reservoirs for storage, and using them 
during the dry season. 

Aqueducts

In his book, Lanckoroński speaks to us of a channel and 
two aqueducts which are in the valley indicated, by 
itself, as the “valley of cisterns” (C. Lanckoroński, Les 
villes de la Pamphylie et de la Pisidie II: La Pisidie [1893] 
61-62). Our campaign started by the northernmost 

Res. 1 
Termessos planı  
Fig. 1 
Plan of Termessos 
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imkânsızdır. Karşı uçta yer aldığı belirtilen iki su kemeri-
nin varlıklarını ortaya koyacak herhangi bir ize rastlaya-
madık. 

Belli bir noktadan itibaren, yerleşmenin kuzeyinde, 
bugünkü bekçi gişesinin arkasında yer alan tepenin 
yamacında bulunan yaklaşık 40 m. uzunluğundaki bir 
kanal, yamacın kuzeyindeki bir yarığa kadar takip edil-
miştir. Kayaya oyulmuş olan kanalın biçimi ve boyutları, 
yamacın eğimine göre değişmektedir (Res. 2).

Diğer bölümün kuzey ucunda büyük ihtimalle kanalı 
ayakta tutmak amacıyla irili ufaklı malzemeyle inşa edil-
miş olan bir istinat duvarı mevcuttur. 

Bent

Termessosluların teraslar elde etmek amacıyla inşa ettiği 
istinat duvarlarından biri, yer seçimi, boyutları ve mima-
ri kalitesiyle diğerlerinden ayrılmaktadır (Res. 3). Bu 
duvar iki tepenin arasına, bir yamacın dibine, güneydo-
ğu-kuzeybatı yönünde yapılmıştır. Cephesinde iki küçük 
açıklık mevcuttur. Bunların debiyi kontrol etmeye ya da 
alüvyon birikimlerini boşaltmaya yarayan vanaların 
delikleri olup olmadığı belli değildir. Konumuna ve 
özenli yapısına bakıldığında bendin büyük olasılıkla 
duvarın kuzeydoğusunda uzanan kesimde bulunan bazı 
küçük sarnıçları beslemeye yaradığı söylenebilir. 
Termessoslular böylece yamaçtan vadiye doğru akan 
yağmur sularını zapt ederek hemen o civardaki binaları 
ve belki de taban suyunu beslemişlerdir. 

Kanalizasyonlar

Termessoslular atık suların ve yağmur sularının geçe-
bileceği bir yeraltı sistemi inşa etmişlerdir. Surlarda 
(cloaca maxima) (Res. 4), tiyatroda, şehir kapısının 

cistern and we spotted an opening in southeast corner. 
Nevertheless, owing to erosion and accumulation of 
earth coming down the slope, and covering the rear area 
of the cistern, it is impossible to prove, without sound-
ings or excavations, the presence of the channel inter-
linking the three cisterns, as remarked by Lanckoroński. 
As for the aqueducts located at opposite ends, our 
researches did not allow us to find any traces to verify 
their existence. 

From a certain place on the hillside behind the ticket 
office, in the north of the site, we followed a channel 
about 40 m. up to a crack to the north of the slope. It is 
dug in the rock with a form and of dimensions varying 
according to the differences in altitude of the slope 
(Fig. 2).

In the north end of the other side, a supporting wall was 
built with masonry of big and small stones, no doubt to 
support the extension of the channel. 

Dam

Among the retaining walls which Termessians construct-
ed to form terraces, one is different from others with 
regard to the choice of location, dimensions and the 
quality of its architecture (Fig. 3). It extends in the south-
east-northwest direction upstream of a mountainside, 
between two hills. On the façade, there are two small 
openings. We are not able to say whether these openings 
served for releasing some water to control the flow rate 
or to remove accumulating alluvium. Based on its posi-
tion and careful construction, this dam was probably 
intended to supply some small cisterns found in the area 
extending to the northeast of the wall. Termessians so 
intercepted rain waters flowing down the mountainside 

Res. 3   Bent
Fig. 3   Dam

Res. 2   Su kemeri
Fig. 2   Aqueduct
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yakınlarında ve sütunlu yolda tarafımızca dört şebeke 
tespit edilmiştir. 

Sarnıçlar

Şehirde su kemerlerinin ve su kaynaklarının olmadığı 
göz önüne alındığında, sarnıçlar ve kuyular yegâne 
çareydi. Özellikle özen gösterilmiş olan sarnıçlar ve 
kuyular çok iyi korunmuş durumdadır. Konumlarına 
göre boyutları çok farklı olabilen sarnıçlar yağmur sula-
rının toplanması için kullanılmaktaydı. 

Lanckoroński’nin ekibinin çizdiği, A. Löber’in 1934’te 
zenginleştirerek yeniden yayınladığı plana göre araştır-
macılar dokuz sarnıç tespit etmişlerdi. 2010 araştırmala-
rı sırasında bu sarnıçlar incelendiği gibi, yenileri de tes-
pit edilmiştir. Bugüne dek sarnıçlar üzerinde detaylı bir 
çalışma gerçekleştirilmediğinden tiplerine ya da mimari-
lerine göre bunları sınıflandırmak zor olsa da on dört 
farklı sarnıç formu tespit etmiş bulunuyoruz. 

1. D1 sarnıcı: Vadinin aşağı kesiminde, otoparkın 
yakınında bulunan sarnıcın büyük kısmı erozyonla 
gelen toprakla kaplanmıştır. Lanckoroński’ye göre 
şehirdeki en eski üst örtü yapısı bu sarnıçtadır. Dışarı 
doğru çıkıntı yapan, verev kesilmiş taşlardan oluşan, 
alt alta üçgen biçimli üç açıklığı olan bir duvar  
söz konusudur (Lanckoroński age, 62). Bugünkü 
haliyle daha ayrıntılı olarak incelenmesi mümkün 
değildir. 

2. Gymnasiondaki sarnıç: Ortasında üst örtüyü taşıyan 
ayaklar ve bir tahliye kanalı olan yegâne sarnıçtır. 
Üst yapısı kemerler üzerine döşenmiş levhalarla 
kaplıdır. 

3. D3 sarnıcı: (Res. 5) 1.34 m. genişliğindeki bir duvar-
la iki dikdörtgen odaya ayrılmıştır. Prizmatik taşlarla 
örülmüş yarım daire tonoz çokgen duvarlar üzerinde 
yükselmektedir. Bu formda iki sarnıç daha bulun-
muştur: D9 ve D10.

4. D10 sarnıcı: Uzun formlu bir sarnıçtır. Mimari ola-
rak yerleşmedeki diğer sarnıçlardan farklıdır. Yığma 
tonozla örtülü iki odadan oluşmaktadır. Güney 
çeperine 7.73 m. mesafede, 1.57 m. uzunluğunda, 
0.60 m. genişliğinde bir duvar yükselmektedir. Bu 
kesim büyük ihtimalle bir dinlendirme havuzu ola-
rak kullanılmaktaydı. 

5. D5 sarnıcı: Birbirinin eşi iki dikdörtgen odadan olu-
şur. Birbirine paralel olan odalar ortak duvarda, yer 
hizasında, ilk iki kemer arasında bulunan bir geçitle 
birbirine bağlanmıştır. 2010 araştırmaları sırasında 
incelenen sarnıçlardan farklıdır. Dipteki duvarda 
öne doğru çıkıntı yapan bir ayak büyük ihtimalle 

to the valley to supply the buildings in the vicinity and 
perhaps to feed phreatic levels. 

Sewage system

Termessians constructed a network of underground con-
duits for the flow of wastewater and rainwater. We spot-
ted four parts of the sewage system: in the city walls 
(cloaca maxima) (Fig. 4), theatre, near the city gate, and 
in the colonnaded street.

Cisterns

In the absence of an aqueduct and sources within the 
city, cisterns and wells remained the only appeal. 
Cisterns and wells, the object of particular attention in 
cities, are currently in a very good state of preservation 
in Termessos. The cisterns, dimensions of which vary 
according to their sites, were of use for the function of 
pluvial collection.

According to the plan raised and drawn by the team of 
Lanckoroński, which was enriched and republished by A. 
Löber in 1934, the researchers had identified nine cis-
terns. During the surveys of 2010, we studied their 
actual situations and identified some others. This big 
number describes the site, of course, having deficiency 
of water. Until now no studies have been made on cis-
terns, and it is difficult to categorise them according to 
their types or architecture. We have discerned 14 forms 
of cisterns. 

Res. / Fig. 4
Cloaca maxima



DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

248

depolanan suyun seviyesini anlamak için kullanıl-
maktaydı. Planı kareye yakın iki odadan oluşmakta-
dır. Bu formda iki sarnıca rastladık. 

6. D6 agora sarnıcı: Bugüne dek Termessos’ta bulun-
muş en büyük sarnıçtır (Res. 6). 1500 m3’ü aşkın bir 
kapasitesi olmalıdır. Kubbeyle örtülmüş silindir 
biçimli üç mekândan oluşmaktadır. Bu üç mekânın 
kubbeleri arasında bulunan, yine kubbeyle kaplı 
küçük bölümler büyük olasılıkla suyu süzmeye ve 
içeriyi görmeye yaramaktaydı. 

7. Gymnasionun karşısındaki sarnıçlar: Bir istinat 
duvarına yaslanan yarım daire biçimli tonozla örtü-
lü, birbirine bitişik pek çok oda inşa edilmiştir. 
Kayaya oyulmuş bir kanal duvarın üst kesiminden bu 
haznelere doğru inmektedir. 

8. D8 sarnıcı: Güneybatıdaki nekropole giden patika-
nın 15 m. batısındadır. İçinde hâlâ su vardır. Köşeleri 
yuvarlatılmış dikdörtgene benzeyen formuyla ayırt 
edilir. Hemen yanında aynı formda, fakat iyi koruna-
mamış vaziyette bir başka sarnıç daha vardır. Her 
ikisi aynı aksın üzerindedir. 

9. Çift kemerli sarnıçlar: Bu forma sahip iki sarnıçtan 
biri kare planlıdır ve güneybatıdaki nekropole giden 
patikanın 50 m. kadar batısındadır. Diğeri yamaçta, 
Pan Temenosu’nun üstünde yer alır. Şekli daha ziya-
de dikdörtgene yakındır. 

10. Gişenin karşısındaki sarnıç: Bekçi gişesinin karşısın-
daki yamaçta bulunmaktadır. Çeperin üst kısmı ana-
kayaya, düzensiz bir örgüyle inşa edilmiştir. Bir 
yarım kubbe formundadır. İçinde üç kemer, yerde, 
kayaya oyulmuş, 0.31 m. çapında, 0.13 m. derinli-
ğinde bir havuz görülmektedir. 

1. Cistern D1: It is covered to a great extent with the 
earth brought by erosions, downstream from the val-
ley, near the parking. According to Lanckoroński, it 
has the most ancient roofing example of the city. It is 
a wall with three triangular openings formed by 
stones carved oblique, some projecting above others 
(Lanckoroński op.cit., 62). In its present state, it is 
impossible to explore any further. 

2. Cistern of the gymnasium: It is the only cistern which 
has abutments in its middle to carry the superstruc-
ture and a discharge conduit. It is covered with slabs 
resting on arches. 

3. Cistern D3: This cistern (Fig. 5) is comprised of two 
rectangular rooms separated by a wall of 1.34 m. in 
width. The round vault built with orthogonal mason-
ry rises on walls in polygonal masonry. Two other 
cisterns of this form are identified, namely D9 and 
D10.

4. Cistern D10: It is a cistern of elongated form. Its 
architecture distinguishes itself from all other cisterns 
of the site. It is comprised of two rooms covered by 
a corbelled vault. A wall of 1.57 m. length and 0.60 
m. width springs at the 7.73 m. from the south wall 
of the cistern. This part had probably a function of 
decantation basin.

5. Cistern D5: It is composed of two identical, rectan-
gular and parallel rooms which communicate 
through an opening in the common wall, at ground 

Res. 5   D3 sarnıcı
Fig. 5   Cistern D3

Res. 6
D6 sarnıcı
Fig. 6
Cistern D6
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11. Alketas’ın Mezarı’na giden yoldaki sarnıç: Kayalık 
bir yamaca dayandırılmış, böylece kaya sarnıcın 
arka çeperini oluşturmuştur. Üstü yarım daire tonoz-
la örtülüdür. 

12. Silindir biçimli sarnıçlar: Gymnasionun güneydoğu-
sunda, tiyatronun kuzeydoğusundadır. Ağız kısmına 
doğru daralan bir silindir biçimindedir. İri taşlarla 
inşa edilmiş, zemin döşeme taşlarıyla kaplanmıştır. 
Yerleşmede bu türden bir düzine kadar sarnıca rast-
ladığımıza göre en yaygın formun bu olduğu söyle-
nebilir. 

13. U biçimli sarnıçlar: Bendin yakınındaki silindir 
biçimli sarnıçları incelerken dikdörtgene yakın bir 
formu olan bir sarnıca rastladık. Sadece tek bir kena-
rının köşeleri yuvarlatılmıştır. Bu tipte bir sarnıç 
tepede, ormancıların kulesinin önünde de tespit 
edilmiştir. 

14. Tonoz ve taş döşemeli üst örtüye sahip U biçimli 
sarnıç: Sarnıcı kaplayan döşeme malzemesi, içini 
görmemizi engellemektedir. Bununla birlikte çekilen 
fotoğraflar sayesinde düşük hacimli diğer sarnıçlar-
dan farklı bir formda olduğunu tespit ettik.

 

Çeşmeler 

Hazneler: J. Bonnin’in çalışmasına göre Termessos’un 
farklı yerlerinde bulunmuş olan iki havuzun, taştan bir 
tekne biçimindeki, dexamene tipindeki çeşmelerden 
olduğu ifade edilebilir (Res. 7). Kenarlarında bir kanal, 
dipte ise krounos denen bir ağızdan gelen suyun 
boşaldığı bir delik mevcuttur (J. Bonnin, L’eau dans 
l’antiquité [1984] 55-56).

Gymnasion-tiyatro yolundaki hazne: İlk havuzun bulun-
duğu kesimde bol miktarda mimari malzeme vardır. 
Nitekim arkhitravlar, farklı boyutlarda Dor nizamında üç 

level, between the first two arches. This cistern sin-
gles out among others studied during the campaign 
of 2010. It has a pillar projecting from the wall at the 
bottom probably to indicate the level of stored 
water. It is composed of two rooms almost square 
plan. Two cisterns of this form were identified.

6. Cistern D6 in the agora: This is the biggest cistern 
found in Termessos to date (Fig. 6). It must have a 
capacity of more than 1500 m3. It comprises three 
cylindrical rooms covered by domes. Between the 
domes of these three rooms are small rooms covered 
also by a dome which served probably for decanta-
tion of water and inspecting the interior. 

7. Cisterns across from the gymnasium: Several rooms 
juxtaposed and covered by a round vault were con-
structed against a retaining wall. A channel carved in 
the rock goes down from the upper part of the wall 
towards these reservoirs. 

8. Cistern D8: It is located 15 m. west of the track lead-
ing to the southwest necropolis; it always contains 
some water. It is characterized by its rectangular 
form chamfered round at the corners. A second one 
with identical form but in bad condition is found 
next to this one. They both lie on the same axis.

9. Double-arched cistern: There are two cisterns of this 
form. This one lies about 50 m. to the west of the 
track leading to the southwest necropolis and has a 
square plan. The other one is on the slope above the 
temenos of Pan with a rather rectangular form.

10. Cistern across from the ticket booth: It is on the 
slope facing the booth of the security guards. The 
upper part of the wall is built with irregular masonry 
on bedrock. It has the form of a semi-dome. Three 
arches and a hole dug in the bedrock on the floor of 
0.31 m. diameter and 0.13 m. depth are identified 
inside.

11. Cistern on the way to the tomb of Alketas: It is 
located on a rocky slope and its back is hewn in 
bedrock; it is covered by a round vault. 

12. Cylindrical cisterns: One such cistern is found to the 
southeast of the gymnasium and to the northeast of 
the theatre. It has a cylindrical form tapering towards 
the mouth. It is constructed with large stones and its 
floor is paved with slabs. It is the most common type 
since we have already identified a dozen.

13. U-shaped cisterns: During the study of cylindrical 
cisterns on the terrace near the dam, we identified a 
cistern of almost rectangular form with only one side 

Res. 7    
Gymnasionun 
yanındaki hazne. 
Dexamene, Lynceus 
Dağı’ndaki çeşme  
(J. Bonnin’den)
Fig. 7 
Basin near the 
gymnasium.  
The dexaméné,  
the fountain on  
Mount Lyncée  
(after J. Bonnin)
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whose corners are rounded. A cistern of this type 
was spotted also on the hill in front of the tower of 
the forestry guards.

14. U-shaped cistern with a vaulted and paved roof: The 
slabs covering this cistern hinder our sight of the 
interior. Nevertheless, thanks to the photographs 
taken, we noted that it has a form different from 
other cisterns with a modest capacity. 

Fountains

Basins: If we refer to the work by J. Bonnin, two basins 
found at two different places in Termessos can be consid-
ered fountains of the dexaméné type, in the form of one 
stone trough (Fig. 7). There is a channel along the edges 
and an orifice at the bottom to evacuate the water 
received through a mouth called krounos (J. Bonnin, 
L’eau dans l’antiquité [1984] 55-56). 

The basin in the gymnasium – theatre street: The area 
where the first basin was found is very rich in architec-
tural blocks. Besides, architraves, the three Doric capitals 
of different dimensions, column which lies on the ground 
in the south and the fluted drums of one (or several) 
column(s) north of the basin on the surface, suggests a 
large fountain. 

The fountain basin near the propylon of Hadrian: From 
the mountainside about 50 m. to the south of the propy-
lon, a basin was identified in front of the remains of a 
fountain. This rectangular basin was carved from local 
stone and is well-preserved.

Fountain: A monument having very likely served as a 
fountain is right behind the second basin (Fig. 8). The 
round arched roof built probably with orthogonal 
masonry has collapsed. In the north, in the corner of the 
facade, we see a channel carved in the rock through 
which water coming from inside ran perhaps into the 
second basin.

Materials

The difficult geographical and meteorological conditions 
of Termessos require an organization and an elaborate 
system as well as equipments and structures to assure 
water collection and supply. In antiquity, networks of 
distribution were formed with channels and especially 
pipes.

Pipes: Several materials were used for the manufacture 
of pipes: perishable materials like wood and leather, and 
others more or less hard such as stone and metal 
(Bonnin op.cit., 151-156). We discovered a fragment of 

sütun başlığı, güney kesimde, yerde yatan sütun ve havu-
zun kuzeydeki bir (ya da birçok) sütuna ait yivli tambur-
lar burada büyük bir çeşme olduğunu düşündür mektedir. 

Hadrianus propylonu yakınındaki çeşmenin teknesi: 
Yamacın eteğinde propylon’un yaklaşık 50 m. güneyinde 
bir çeşme kalıntısının önünde bir tekne tespit edilmiştir. 
Dikdörtgen planlı olan hazne yerli kayaya oyulmuş ve iyi 
korunmuştur. 

Çeşme: Büyük bir ihtimalle çeşme olarak kullanılmış 
olan anıtsal bir yapı, ikinci haznenin hemen arkasında 
yer almaktadır (Res. 8). Muhtemelen prizmatik taşlarla 
inşa edilmiş yarım daire biçiminde olan çatı çökmüştür. 
Kuzeyde, cephenin köşesinde kaya kütlesine oyulmuş 
bir kanal göze çarpar. İçeriden gelen suyun buradan 
ikinci hazneye boşalmış olması mümkündür. 

Malzeme

Termessos’un zor coğrafi ve meteorolojik koşullarından 
dolayı suyun biriktirilmesi ve dağıtımı için incelikli bir 
sistem ve organizasyon, bunun yanında malzeme ve 
yapılar şarttır. Antik Çağ’da dağıtım şebekeleri kanallar-
dan, özellikle de borulardan oluşmaktaydı. 

Borular: Künklerin yapımında pek çok farklı malzeme 
kullanılmıştır: Ahşap ve deri gibi dayanıksız malzemeler, 
bunun yanında PT, taş, maden gibi çeşitli sertlikteki mal-
zeme (Bonnin age., 151-156). D5 sarnıcının yakınların-
da PT bir künk parçası bulduk. Boru iki uzun parçadan 
oluşmaktadır. Alttaki parça üç kenarı belirgin bir tekne, 
diğeri ise bir tonoz biçimindedir. 

Taş halkalar: PT’in yer aldığı kesimde ve gymnasion sar-
nıcının etrafında farklı şekil ve boyutlarda taş halkalara 
rastladık. 

Res. 8   Çeşme
Fig. 8   Fountain
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Su hazneleri

Su dağıtım havuzları (maksem): Bu havuzlar suyun fark-
lı tüketiciler arasında bölüştürülmesine yarıyordu 
(Bonnin age., 52). D5 sarnıcının ve gymnasion sarnıcı-
nın bulunduğu kesimlerde, kuyuların yakınlarında 
örneklerini saptadık. 

Taksim haznesi: Taksim haznelerinin işlevi gelen suyu 
farklı kanallara dağıtmaktır. D5 sarnıcının yanında böyle 
bir hazne bulduk (Res. 9). 

Yalak/Evye: Konut kalıntılarının yer aldığı bir yamaçta 
bulduğumuz, delikli bir taş bloktur. 

Rögarlar: Otoparkın yakınındaki delikli bir düzenek, D1 
sarnıcıyla vadinin arasında bir su kemerinin bulunduğu-
na işaret etmektedir. 

Sonuç

Termessos’ta yaptığımız bu araştırmalar, ilk yıl için son 
derece tatmin edici sonuçlar vermiştir. Sınırlı olanaklara 
rağmen Lanckoroński’nin planında işaret edilmiş olan 
bütün sarnıçları bulup inceleyebildik. Yine araştırmamı-
za dahil ettiğimiz kentsel merkezin ırak kesimlerinde 
yaptığımız çalışmalar, coğrafi, meteorolojik ve çevresel 
koşulları göz önüne alarak gelecekteki araştırmalar için 
uygun bir program oluşturmamızı sağlamıştır. Farklı tip-
teki bu sarnıçları ve yerlerini incelediğimizde, suyun 
kaynağı meselesine bir cevap getirmek mümkün olacak-
tır. Farklı noktalarda yapılacak sondajlarla Termessos’un 
toprak ve bitkilerle kaplanmış olan su sisteminin bir 
kısmı gün ışığına çıkarılabilecektir. 

a terracotta conduit near the cistern D5. It is comprised 
of two long pieces, the lower one of which has the form 
of a basin with three sides and the other one in the form 
of a vault.

Stone rings: Terracotta or metal pipes were attached to 
the stone blocks with openings. These served for aug-
menting the resistance to pressure especially where the 
conduits met a joint (Bonnin op.cit., 164). In the area of 
D5 and near the cistern of gymnasium, we found stone 
rings of various forms and sizes. 

Water basins

Water distribution pools: These basins were used for the 
sharing out of water between several consumers to 
assure feeding (Bonnin op.cit., 52). We found such 
basins near wells, and in the area of the cistern D5 and 
the cistern of gymnasium.

Water distribution basin: Such basins had a function of 
distributing the flow rate between several pipes. We 
found one near cistern D5 (Fig. 9).

Sink: It is a block with a hole which we found on a slope 
where there are remains of houses. 

Manholes: A perforated development near the parking 
lot indicates the presence of an aqueduct between the 
cistern D1 and the valley.

Conclusion

The result of our archaeological surveys in Termessos was 
extremely satisfactory for the first research year. In spite 
of restricted means, we found and studied all cisterns 
pointed out on the plan of Lanckoroński. The study of 
areas distant from the urban centre, which was also part 
of the object of our researches, allowed us with regard to 
geographical, meteorological and environmental condi-
tions, to envisage an appropriate program for future 
campaigns. The abounding number of cisterns and 
developments which encircle them requires a deeper 
exploration. A study itemized on the functioning of these 
cisterns with various types and at various sites will allow 
an answer to the question regarding the feeding source 
of the city. Soundings to be dug at certain places will 
shed light onto a part of the hydraulic system of 
Termessos which lies under earth and vegetation.

Res. 9   Su dağıtım haznesi
Fig. 9   Water distribution basin




