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A New Excavation in the Mediterranean:
Adana’s Tepebağ Höyük
Akdeniz Bölgesi’nde Yeni Bir Kazı:
Adana – Tepebağ Höyük
Fatma ŞAHİN

Located in Adana’s city center, Tepebağ Höyük is bordered by the Seyhan (ancient Sarus) River on the east
and stretches 360 m north to south and 620 m in an
east-west direction. The höyük is 15 m above the level of
the plain; at its highest point it is 40 m above sea level.
Tepebağ Höyük is at the center of Çukurova, which is
a critical region for the history of civilization. Because
of its transportation possibilities provided through land,
sea, and rivers as well as mild climate, and plentiful
water resources, it serves as a bridge between Anatolia
and Mesopotamia (Fig. 1).

Tepebağ Höyük, Adana kent merkezinde, doğudan
Seyhan Nehri ile sınırlı olup, kuzey-güney doğrultusunda
360 m doğu-batı doğrultusunda 620 m uzunluktadır.
Höyük, ova seviyesinden itibaren yaklaşık 15 m yüksekliğe sahiptir; en üst noktada denizden yüksekliği ise 40
m’dir. Tepebağ Höyük; kara, deniz ve nehirler vasıtasıyla
sağladığı ulaşım imkanları, ılıman iklimi ve bol su kaynakları gibi birçok olumlu etken nedeniyle uygarlık tarihi
açısından çok önemli bir bölge olan ve bu bağlamda
Anadolu ve Mezopotamya arasında köprü konumunda
olan Çukurova’nın merkezinde yer almaktadır (Res. 1).

In 1936, the director of Adana Museum of Archaeology,
A. R. Yalgın conducted a sondage for the first time at
Tepebağ Höyük. Registered in 1967, the mound was
also studied by R. O. Arık in 1942 (Arık 1944, 363 et.
al.). In subsequent periods, a series of sondages and
excavations were conducted by the Adana Museum
of Archaeology. But since this work was conducted at
limited depths, clear and detailed information about the
stratigraphy of the mound could not be obtained. Apart
from the historical and registered 18th century Tepebağ
houses, the mound and its skirts is generally dominated
by poorly constructed structures.

1967 yılında tescil edilmiş olan Tepebağ Höyük’te ilk
kez 1936 yılında Adana Arkeoloji Müzesi müdürü A.
R. Yalgın tarafından bir sondaj kazısı yapılmıştır. Höyük
1942 yılında R. O. Arık tarafından da incelenmiştir (Arık
1944, 363 vd.). Sonraki dönemlerde Adana Arkeoloji
Müzesi tarafından çeşitli sondaj kazıları yapılmış, ancak
bu çalışmalar sınırlı derinlikte yapıldığı için höyüğün
stratigrafisi hakkında net ve detaylı bilgi sağlanamamıştır.
Höyük üzerinde ve eteklerinde genelde 18. yy.’a ait olan
tarihi ve tescilli Tepebağ evleri yanı sıra niteliksiz gecekondu yapılaşması hakimdir.
Tepebağ Höyük bölgedeki en büyük höyüklerinden biri
olup, günümüze kadar iskan görmüş ve önemini hiçbir
dönemde kaybetmemiştir. Höyüğün doğusunda yer alan
Seyhan Nehri üzerinde, Roma İmparatoru Hadrianus
(MS 117-138) tarafından yaptırılmış olan ve günümüze
ulaşan ünlü Taş Köprü (Ramazanoğlu 2009) yer almaktadır. Yolların denetim altında tutulması, ekonomik ve stratejik anlamda üstünlük sağladığı için doğuyu batıya bağlayan noktada tek köprü olma özelliği taşıyan Taşköprü,
büyüklüğü ve sağlamlığı ile de Adana’nın ne kadar
önemli bir merkez olduğuna işaret etmektedir. Köprünün

Tepebağ Höyük is one of the largest mounds in the area.
It has been inhabited to date and never lost its relevance
or significance in any period. Over the Seyhan River is
the famous bridge called Taş Köprü (Ramazanoğlu 2009)
built by the Roman emperor Hadrian (r. A.D. 117-138).
As control over roads facilitated economic and strategic
supremacy, Taşköprü served as the only bridge at this
point connecting east to west. Its size and durability
indicates what an important center Adana had become.
The Seyhan River over which the bridge was built was
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Fig. 1   Location and setting of Tepebağ Höyük.

Res. 1 Tepebağ Höyüğün Yeri ve Konumu.

used for transportation until recent times. In an 1853
engraving of the traveler Langlois, mid-sized boats and
sailboats are seen along Tepebağ on the river, to the
right and left of the bridge. Geomorphologic studies
show, on the other hand, that in the 2nd millennium
B.C., the shoreline had receded much more than today
(Göney 1976, 17, Maps 1-2). Therefore, we can say that
maritime transportation was conducted in much earlier
times along the Seyhan River.

üzerinde kurulduğu Seyhan Nehri, yakın dönemlere
kadar ulaşımda kullanılmıştır. 19. yy. gezginlerinden
Langlois’in 1953 tarihli gravüründe köprünün sağında
ve solunda nehir üzerinde, Tepebağ kıyısında orta boylu
tekne ve yelkenliler görülmektedir. Jeomorfolojik araştırmalar ise, MÖ II. binde kıyı çizgisinin günümüzden çok
daha içeride olduğunu göstermektedir (Göney 1976, 17,
Har. 1-2). Dolayısıyla da çok daha erken dönemlerde de
Seyhan Nehri üzerinden deniz ulaşımının yapılmış olduğunu söyleyebiliriz.

The name of Adana is encountered for the first time
in the Boğazköy texts dated to the middle of the
2nd millennium B.C. (1510-1485) (Ertem 1973, 1-2).
Mentioned as Ad(t)aniia, the name is also mentioned in
the Karatepe/Aslantaş hieroglyphic inscriptions in the
8th century B.C. (Savaş 1998). Olmstead was the first to
propose identifying Adaniia as Adana (Ünal 2000, 49).
Considering all this data, identifying the current metropolis of Adana with Tepebağ Höyük and stating that the
first settlement of Adana began in Tepebağ would be
correct.

Adana ismine ilk olarak MÖ 2. binyıl ortalarına tarihlendirilen (MÖ 1510-1485) Boğazköy metinlerinde rastlanmaktadır (Ertem 1973, 1-2). Ad(t)aniia olarak geçen
bu isme MÖ 8. yy.’da Karatepe/Aslantaş hiyeroglif
yazıtlarında da rastlanmaktadır (Savaş 1998). Adaniia
ile Adana isminin eşitleme hususu ilk olarak Olmstead
tarafından ileri sürülmüştür (Ünal 2000, 49). Tüm bu
veriler göz önünde bulundurulduğunda günümüzde
büyükşehir olarak genişlemiş Adana kentini Tepebağ
Höyük ile eşitlemek, Adana kentinin ilk yerleşiminin
Tepebağ’da başlamış olduğu söylemek doğru bir yaklaşım
olacaktır.

2
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Tepebağ Höyük Excavations

Tepebağ Höyük Kazı Çalışmaları

Expropriation was carried out in certain areas in order to
conduct excavations at the höyük, which carries great
significance both for the region and the archaeology
of Adana. At the top of the mound, an area measuring
approximately 70 x 80 m was cleared of flimsy structures to create an empty space so that excavations could
begin in 2013 (Fig. 2).

Gerek bölge gerek Adana arkeolojisi için büyük önem
taşıyan höyükte kazı çalışmalarının yapılabilmesi için ilk
olarak bazı alanlarda kamulaştırma yapılmıştır. Höyüğün
en üst tepe kısmında yak. 70 x 80 m ölçülerinde bir
bölüm niteliksiz yapılardan arındırılarak boş alan oluşturulmuş ve 2013 yılında kazılara başlanmıştır (Res. 2).
Tepebağ Höyük kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile Adana
Arkeoloji Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Çukurova
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
öğretim üyelerinin destekleri ve Fatma Şahin’in bilimsel
danışmanlığında 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi katkı
sağlanan kazılar, başladığı tarihten itibaren neredeyse
aralıksız olarak sürdürülmektedir.

The Tepebağ Höyük excavations are still underway with
the permissions granted by the Ministry of Culture and
Tourism’s General Directorate of Cultural Heritage and
Museums under the presidency of the Directorate of
Adana Museum of Archaeology and with the support
of the faculty members of Çukurova University’s School
of Letters-Department of Archaeology, and under the
academic guidance of this author. With financial help
from the Adana Metropolitan Municipality, the excavations have been underway almost without interruption
since 2013.
Stepped pits that should be opened on the hillside of
a mound to reveal the cultural strata in a stratigraphic
manner could not be applied on Tepebağ Höyük
unfortunately. Since the surrounding areas and slopes

Stratigrafik olarak kültür tabakalarını ortaya koyabilmek
amacıyla bir höyüğün yamaç kısımlarında yapılması
gerekli basamaklı açma çalışmaları ne yazık ki Tepebağ
Höyük’te uygulanamamıştır. Höyüğün etrafı ve yamaçları tarihi ve modern yapılar ile çevrili olduğu için kazı
çalışmaları höyüğün en üst noktasında açılan boş alanda
yapılmaktadır. Höyüğün yaklaşık 15 m yüksekliğindeki

Fig. 2   Tepebağ Höyük excavation site (aerial view).

Res. 2 Tepebağ Höyük kazı alanı (havadan görünüm).
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Fig. 3   Tepebağ Höyük topographic plan and architectural levels.

Res. 3 Tepebağ Höyük topografik plan ve mimari tabakalar.

of the mound are filled with historic and modern buildings alike, the excavations can only by conducted at
the vacant plot opened at the uppermost part of the
mound. Considering the 15 m high infill of the mound,
this height causes serious challenges during the excavations and work to deepen the pits (Şahin 2016a,
26-39).

dolgusu göz önüne alındığında bu yükseklik kazı ve
derinleşme çalışmaları sırasında büyük zorluk yaratmaktadır (Şahin 2016a, 26-39).
2013 yılı son ayında başlayan kazılar 2014 yılında BH
29, BI 29-31, BJ 30-31 açmalarında; 2015 yılında BI
32-33, BJ 32-33 açmalarında sürdürülmüştür (Res. 3).
2014 yılı kazı çalışmaları esnasında höyük yüzeyindeki
modern alt yapı sistemlerinin tahribatı nedeniyle kültür
tabakaları tespit edilememiştir. 2015 yılı çalışmalarına
ilk olarak alan bütünlüğünü sağlaması açısından, önceki
yıllarda kazılmış olan açma aralarındaki yürüme yollarının -gerekli dokümantasyon işlemleri gerçekleştirildikten
sonra- kaldırılmasıyla başlanmıştır (Şahin 2016b, 191208).

The excavations that began in the final month of 2013
continued at Pits BH 29, BI 29-31, BJ 30-31 in 2014; and
at BI 32-33, BJ 32-33 in 2015 (Fig. 3). Due to the damage on the modern infrastructure on the surface of the
mound in 2014, cultural strata here could not be identified. To maintain uniformity across the area, the 2015
excavations started by removing the walkways -after
completing the necessary documentation work- between
the pits opened in earlier years (Şahin 2016b, 191-208).

Daha sonra BI-32 ve BJ-32 açmalarında derinleşme
çalışmaları başlatılmıştır. Her iki açmada da yüzeyden
yaklaşık olarak 4.5 m derinliğe inilmiştir. İnilen bu derinlikte sağlam bir stratigrafi saptanabilmiş ve MÖ 2. bin
sonlarına tarihlendirilen Geç Tunç Çağı tabakalarına
ulaşılmıştır. Geç Tunç Çağı tabakasına kadar ulaşılan bu

Subsequently, further digging began at excavations Pits
BI-32 and BJ-32. In both pits, a depth of 4.5 m was
reached from the surface. A strong stratigraphy was
identified at this depth, and the Late Bronze strata dated
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Fig. 4   Tepebağ Höyük excavation site.

Res. 4 Tepebağ Höyük kazı alanı.

to late 2nd millennium thousand B.C. had been reached.
It appears that habitation continued uninterruptedly at
this depth as far as the Late Bronze Age. Both in terms of
architecture and cultural fill, all strata have been identified (Şahin 2017, 151-172).

derinlikte höyükte iskanın günümüzden itibaren kesintisiz olarak devam ettiği anlaşılmıştır. Tüm tabakalar gerek
mimari gerek kültür dolgusu olarak bu alanda tahribatın
az olması sebebiyle saptanabilmiştir (Şahin 2017, 151172).

The main purpose of the work conducted in 2016 was
to explore the already identified strata across a broader
area. It was also to widen the area horizontally as far as
possible to prepare the groundwork to access a lower
cultural stratum at the currently unexcavated 10 m fill.
In that respect, six different pits were drilled in 2016 in
the previously opened BJ-33 and BI-33, as well as at the
BH-33, BH-32, BH-31 pits to deepen them (Fig. 3). In
all the pits, a depth of approximately 2 m was reached
(Fig. 4).

2016 yılında gerçekleştirilen çalışmaların temel amacı
ise şimdiye kadar saptanmış olan tabakaları daha geniş
alanlarda araştırmak ve alanı, olabildiğince yatay eksende genişletip sonraki yıllarda höyükte henüz kazılmayan
10 m’lik dolguda alt kültür tabakasına ulaşabilmek için
zemin hazırlamak olmuştur. Bu amaç doğrultusunda
2016 yılında, önceki yıllarda açılmış olan BJ-33 ve BI-33
açmalarında ve BH-33, BH-32, BH-31 ve BH-30 olmak
üzere 6 farklı yeni açma açılarak derinleşme çalışmaları
yapılmıştır (Res. 3). Çalışılan tüm açmalarda yüzeyden
yaklaşık olarak 2 m derinliğe kadar inilmiştir (Res. 4).

In the first and second strata of the mound, which correspond to the Republic and Ottoman periods respectively, several architectural buildings and numerous
pits, wells, and silos were encountered. It appears that
these structures largely destroyed the strata from earlier
periods. Unable to yield a proper plan, as it has been
significantly damaged by pits and wells of a later period,
the Hellenistic era architecture is comprised of some
wall remains and pebble flooring.

Höyüğün I. ve II. tabakaları olan Cumhuriyet ve Osmanlı
Dönemi’ne ait bazı mimari yapılar ile çok sayıda çukur,
kuyu ve silo saptanmıştır. Bu yapıların ne yazık ki alttaki
daha erken dönem tabakalarını büyük oranda tahrip ettiği anlaşılmıştır. Daha geç dönem kuyu ve çukurları tarafından oldukça büyük tahribata uğramış olan Hellenistik
Dönem mimarisi düzgün bir plan vermeyen bazı duvar
kalıntıları ve çakıl döşemeden oluşmaktadır.

Another architectural stratum is the Early Iron Age level
encountered at a depth of nearly 4 m from the surface.

Bir başka mimari tabaka ise yüzeyden yaklaşık 4 m derinlikte saptanan Erken Demir Çağı tabakasıdır. Aralarında
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Fig. 5   Thimble, coin, pipes, and bowl with bird figure from the Middle Ages and Ottoman period.
Res. 5 Osmanlı ve Ortaçağ dönemlerine ait yüksük, sikke, pipolar ve kuşlu kase.

Two different structures with a 3 m wide street between
them was unearthed. Structure No. 1 stretches in a
northeast-southwest direction and is approximately 11
m long. The west side of the structure was destroyed
by pits from the upper strata; therefore, its width could
not be precisely determined. Located on the southeast
corner of the pits and continuing into the cross-section,
Structure No. 2 has two spaces and was built on the
same axis as Structure No. 1.

yaklaşık 3 m’lik bir sokağın yer aldığı iki farklı yapı açığa
çıkartılmıştır. 1 nolu yapı kuzeydoğu – güneybatı eksenli
olup yaklaşık 11 m uzunluğundadır. Yapının batı tarafı üst
dönem çukurları tarafından tahrip olduğu için genişliği
tam olarak ortaya konamamıştır. Açmanın güneydoğu
köşesinde kalan ve kesit içlerinde devam eden 2 nolu
yapının ise iki mekanı saptanmış olup 1 nolu mekanla
aynı aksta inşa edildiği anlaşılmıştır.
Açmalarda yapılan derinleşme çalışmaları sırasında
çok sayıda çanak çömlek parçası ve baskılı amphora
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kulplarının yanı sıra çeşitli küçük buluntular da ele geçmiştir. Bunlar arasında pipolar, kandiller, ağırlıklar, unguentariumlar, sikkeler ve çeşitli figürinler sayılabilir
(Res. 5-7).
Bölge kronolojisi açısından önemli sorunlardan biri olan
Demir Çağ’a ait mimarinin ve çanak çömlek buluntularının (Res. 8) Tepebağ Höyük’te saptanması burada
gerçekleştirilen kazıların önemli sonuçları arasında yer
almaktadır. Bugüne dek yapılan kazılar neticesinde en
erken Hitit İmparatorluk Dönemi’ne denk gelen Geç
Tunç Çağı tabakalarına inilmiş ve dönemin tipik çanak
çömlek parçaları da ele geçmiştir (Res. 8). Başta çanak
çömlek olmak üzere arkeolojik verilerin gösterdiğine
göre Mezopotamya ile Orta Anadolu ve Ege Bölgesi

Fig. 6   Weights and oil lamp from the Hellenistic and
Roman periods.
Res. 6 Roma ve Hellenistik dönemlerine ait ağırlık ve kandiller.

During the work to deepen the pits, a plethora of ware
fragments, stamped amphorae handles, and many other
small finds were discovered. Among these include pipes,
oil lamps, unguentaria, coins, and various figurines
(Figs. 5-7).
An important problem in terms of the region’s chronology was the identification of architecture and ware
fragments from the Iron Age (Fig. 8) at Tepebağ Höyük.
This is among the significant results of the excavations.
In the excavations conducted thus far, the earliest strata
accessed can be dated to the Late Bronze Age, which
coincides with the period of the Hittite Empire. Typical
ware fragments from that period had been unearthed
(Fig. 8). Starting most notably with wares, archaeological data indicates that Tepebağ Höyük functioned as a

Fig. 7   Imprinted amphora handles and figurine samples from
the Hellenistic period.
Res. 7 Hellenistik Dönem’e ait baskılı amphora kulpları,
unguentarium ve figürin örnekleri.
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Fig. 8   Ware samples from the Iron and Late Bronze Ages.
Res. 8 Demir Çağı ve Geç Tunç Çağı çanak çömlek örnekleri.
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bridge between Mesopotamia and the Central AnatoliaAegean region. It displays its own unique cultural development. Detailed publications on the mound’s ware
traditions are still in progress.

arasında bir köprü özelliğine sahip olan Tepebağ Höyük,
aynı zamanda kendine özgü bir kültürel gelişim sergilemektedir. Höyüğün çanak çömlek gelenekleri üzerine
ayrıntılı yayın çalışmaları sürdürülmektedir.

Archaeological data also indicates that the Tepebağ
settlements conducted trade with distant regions in
almost all the different periods. Particularly, the stamped
amphora handles (Rhodes) of the Hellenistic era and the
ware fragments of Cyprus origin known as White Slip II
type “milk bowl” and dated to 1550-1190 B.C. (Fig. 8)
can be cited as examples. It is believed that much of this
trade was conducted by way of sea via the Seyhan River
located immediately east of Tepebağ. Detailed studies in
this regard are also underway.

Yine arkeolojik malzemenin gösterdiğine göre, Tepebağ
yerleşiminin hemen hemen her dönemde uzak bölgeler
ile ticaret yapmakta olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle
Hellenistik Dönem baskılı amphora kulpları (Rodos) ve
daha çok MÖ 1550-1190 yılları arasına tarihlendirilen ve
White Slipe II tipi “milk bowl/süt kapları” olarak adlandırılan Kıbrıs menşeli çanak çömlek parçaları (Res. 8)
bunlara örnek olarak gösterilebilir. Özellikle Tepebağ’ın
konumundan ve hemen doğusunda yer alan Seyhan
Nehri vasıtasıyla bu ticaretin birçoğunun deniz vasıtasıyla yapıldığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda da detaylı
çalışmalara devam edilmektedir.

Although there is extensive damage in the area caused
by modern water, sewage, electric conduits, cesspits,
and wells, the Tepebağ Höyük stratification has been
identified as follows: (Fig. 3).
Stratum
Stratum
Stratum
Stratum
Stratum
Stratum

I
II
III
IV
V
VI

:
:
:
:
:
:

Günümüz su, kanalizasyon ve elektrik boruları, çöp
çukurları ve kuyular gibi bir çok sebepten dolayı alanda çok büyük tahribat olmasına rağmen şimdiye kadar
yapılmış olan çalışmalarda Tepebağ Höyük tabakalanması şu şekilde belirlenmiştir (Res. 3).

Republic Era
Ottoman – Medieval Era
Byzantine – Roman Era
Classical Eras
Iron Age (V1-2)
LBA (Late Bronze Age)

I. Tabaka
II. Tabaka
III. Tabaka
IV. Tabaka
V. Tabaka
VI. Tabaka

In conclusion, located at Adana’s center, Tepebağ
Höyük carries great significance for revealing the history
of the city as well as the history and chronology of the
region. To this date, the presence of a settlement that has
continued uninterruptedly from the present to the Late
Bronze Age has been revealed. Should the excavations
continue, even deeper strata will be accessed, and the
currently unexcavated 10 m infill and particularly the
protohistoric periods of the settlement will be brought
to light.

Ertem 1973

Cumhuriyet Dönemi
Osmanlı – Ortaçağ Dönemi
Bizans – Roma Dönemi
Klasik Dönemler
Demir Çağı (V1-2)
GTÇ (Geç Tunç Çağı)

Sonuç olarak Adana’nın şehir merkezinde yer alan
Tepebağ Höyük, Adana tarihi, bölge tarihi ve kronolojisini ortaya koyması anlamında büyük önem taşımaktadır.
Şimdiye kadar günümüzden başlayıp Geç Tunç Çağı’na
kadar kesintisiz olarak devam eden bir iskanın varlığı
ortaya konabilmiştir. Kazıların devam etmesi halinde
daha alt tabakalara ulaşılacak ve henüz kazılmayan
10 m’lik dolgu ile özellikle de yerleşimin protohistorik
dönemleri de aydınlatılmaya çalışılacaktır.
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Work at the Church of St Nicholas in
Demre / Myra in 2016
Demre / Myra Aziz Nikolaos Kilisesi
Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları – 2016
Sema DOĞAN – Ebru F. FINDIK – Vera BULGURLU

The 2016 campaign of excavations, conservation, and
restoration at the Church of St. Nicholas lasted from July
12 to September 21. The work initiated in the area to the
west of the church in 2015 continued this year as well.
Our aim was fourfold: 1) to uncover the architectural
evidence to the west of the Entrance room uncovered in
2015, 2) to excavate the interior of the vaulted Structure
G, 3) to clarify the existence of a second story by exposing the top, thus relieving some of the load on the vault,
and 4) to remove the earth in the western area.

Aziz Nikolaos Kilisesi’nde 2016 yılı kazı, koruma ve
onarım çalışmaları 12 Temmuz – 2 Eylül tarihleri arasında
sürdürüldü1. 2015 yılında Kilise’nin batısında başlatılan
çalışmalara bu yıl aynı alanda devam edildi. Amacımız,
2015 yılı kazılarında ortaya çıkan Giriş mekânının batı
bölümündeki mimari verileri ortaya çıkarmak, içi toprakla dolu tonozlu G Yapısının içini boşaltmak, yapının üzerindeki toprağı açarak yapının ikinci katı olup olmadığını
ortaya koymak ve tonoza binen ağırlığı hafifletmek, batı
alanı topraktan arındırmak idi.

For these purposes, excavations were conducted in two
areas measuring 13.00 x 10.00 m and 10.00 x 10.00 m
in trenches West-2, West-3, West-4, West-5 North, and
West-6 Northwest, as well as inside Structure G measuring 3.90 x 8.50 m (Plans 1, 2).

Bu amaçla batı avlunun batısında kalan bu bölümde,
geçen yıl ortaya çıkarılan G Yapısı’nın içinde ve yapının
üzerinde, Batı-2, Batı-3, Batı-4 Güney, Batı-5 Kuzey
ve Batı-6 Kuzeydoğu açmalarında 13.00 x 10.00 m ve
10.00 x 10.00 m’lik iki alanda, yak. 3.90 x 8.50 m boyutlarındaki G yapısının içinde kazılar yapıldı (Plan 1 ve 2).

Structure G
G Yapısı

Access to Structure G, uncovered to the west of the western courtyard of the church in 2015, is via an arched
doorway with a threshold at the +0.41 m level from
the Entrance room. Structure G comprises three vaulted
rooms running in a north-south direction and is filled
1

2015 yılı kazılarında Kilise’nin batı avlusunun batısında
ortaya çıkarılan Giriş mekânından G yapısına +0.41 m
seviyesinde bir yükseltiden kemerli bir giriş kapısı ile
girilmektedir. Kuzey-güney doğrultusunda tonozlu üç
1

The team of twenty-eight members included the director
of excavations, Prof. Dr. S. Doğan; vice director Asst. Prof.
Dr. E. F. Fındık; Asst. Prof. Dr. M. E. Armağan of Uşak
University’s Art History Department; Dr. V. Bulgurlu; state
representative M. Ak; undergraduate students of art history
from Hacettepe University M. İnce, A. Paça, and M. Şengül;
undergraduate students from Akdeniz University B. Özmen
and A. Demir; art historian S. Şimşek; student of architecture
of METU Ö. Çalışkan; archaeologists C. Sönmez Boyoğlu,
İ. Çakmak and K. Kaya; wall painting specialist restorers
G. Dikilitaş and O. Emre Kayser as well as eleven workers.
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Kazı Başkanı Prof. Dr. S. Doğan, Başkan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. E. Fatma Fındık, Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. M. E. Armağan, Dr. V. Bulgurlu,
Bakanlık Temsilcisi Murat Ak, Hacettepe Üniversitesi Sanat
Tarihi Bölümü lisans öğrencileri M. İnce, A. Paça, M. Şengül,
Akdeniz Üniversitesi lisans öğrencileri B. Özmen, A. Demir,
Sanat Tarihçi S. Şimşek, ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ö. Çalışkan, Arkeologlar C. Sönmez Boyoğlu, İ. Çakmak,
K. Kaya, duvar resmi uzmanı Restoratörler G. Dikilitaş ve
O. Emre Kayser, 11 işçi ile birlikte toplam 28 kişilik bir ekip
çalışmaları gerçekleştirdi.
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Plan 1
General Plan.
Plan 1
Genel Plan.

Plan 2
Excavation Plan 2016.
Plan 2
2016 Yılı Açma Planı.
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bölümden oluşan ve içi örtü seviyesinde toprakla dolu
olan G yapısının içinde 1.00 x 1.00 m boyutlarında
sondaj çalışması yapılmış; -0.40 m kota kadar inilmişti
(Res. 1).
2016 yılı çalışmalarında D-10 ve D-11 plan karelerinde
bulunan G yapısının içini topraktan arındırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mekânın içindeki dolgu toprak
1.40 m – (-0.50) m kot aralığındadır. Yapıya üç basamakla inilmektedir. Yapının içine -0.08 m, -0.21 m, -0.33 m
kotlarında üç basamakla girilir. Zemin seviyesi -0.50 m
olan yapının tonoz yüksekliği 2.40 m’dir. Dikdörtgen
planlı yapı, yak. 3.90 x 8.50 m boyutlarında, üç tonozlu
ve iki kemerlidir. Her tonozlu bölümde karşılıklı olarak
üçer niş bulunmaktadır. Ancak yapının girişinden ikinci
tonoza ulaşıldığında doğu yönünde bulunan nişlerin ikisi
duvar yıkıntısı nedeniyle mevcut değildir. Toplamda 16
adet niş bulunmaktadır. Nişlerin ölçüleri birbirleri ile farklılık göstermektedir. Genişliği 0.12 m – 0.20 m, yüksekliği
0.30 m – 0.55 m, derinliği 0.09 – 0.18 m arasında değişen nişlerin zeminden yükseklikleri ise 0.70 m – 1.05 m
aralığındadır. Benzer boyuttaki nişler Bizans mimarisinde
aydınlatma elemanlarının konulduğu mimari öğeler olarak karşımıza çıkar. Yapının zemininde girişten itibaren,
güneye doğru uzanan taş blok levhalar ikinci bölümün kemerine kadar devam etmektedir. Levhaların batı
bölümünde oluşturulan harçlı dolgu bir zemin üçüncü
bölümde devam etmektedir.

Fig. 1   Inside of G building.
Res. 1 G Yapısı İç.

with earth up to the superstructure level. Our sondages
of 1.00 x 1.00 m reached the -0.40 m level (Fig. 1).
In 2016 the earth filling inside Structure G, which lies
within Grid-squares D-10 and D-11, was removed. The
earth filling was from +1.40 m down to -0.50 m levels.
Three steps lead down to the structure and three more
steps at the -0.08 m, -0.21 m, and -0.33 m levels lead
into it. Its floor level is at -0.50 m level, and its vault
reaches a height of 2.40 m. The rectangular structure
measures about 3.90 x 8.50 m and is arranged into
three vaulted bays separated by two arches. Each bay
has three niches across from each other. However,
upon entering inside the second bay, two of the niches
eastward are nonextant due to the collapse of the wall.
In total there are sixteen niches. They all vary in dimension: their widths vary from 0.12 m to 0.20 m; their
heights vary from 0.30 m to 0.55 m; and their depths
from 0.09 m to 0.18 m. They start from 0.70 m to
1.05 m above the floor level. Niches of similar sizes are
encountered as niches for placing lighting equipment in
Byzantine architecture. The stone plaques in the flooring
extend from the entrance southward up to the arch of the
second bay. A mortared bedding is seen in the third bay
to the west of these plaques.

Giriş kapısının batı bölümünde duvara bitişik ve kuzeygüney doğrultusunda uzanan seki görünümlü bir bölüm
0.30-(-0.20) m seviyesinde olup, uzunluğu 2.25 m’dir;
buradan kuzey duvar yönünde uzanan bir diğer seki ise
1.70 m uzunluğundadır. Seki olarak tanımladığımız bu
bölüm boyutları ve biçimiyle mezar izlenimi vermektedir.
Bu sekiye doğu-batı yönünde bitişik blok taşlarla yükseltilmiş bölüm ikinci bir mezar görünümündedir. Yapının
mimari özellikleri dikkate alındığında G yapısının “tonozlu ev tipi” bir mezar yapısı olduğu düşünülmektedir;
önümüzdeki yıl planlanan kazılarda yapının işlevi aydınlanacak ve kapsamlı bir değerlendirme yapılabilecektir.

A bench-like section to the west of the entrance extends
for 2.25 m in a north-south direction and rises from
-0.20 m to 0.30 m. Another bench here extends for
1.70 m along the north wall. Actually, this so-called
bench recalls a grave according to its location and
dimensions. The section raised with stone blocks and
adjoining the so-called bench looks like another grave.
Architectural features of Structure G suggest that it is a
tomb of “vaulted house type”. Excavations in the coming
year will certainly clarify its function and allow comprehensive assessment.

Batı 4 Güney açması / G Yapısının üst bölümü
Batı-4 Güney açması D-10 ve D-11 plan karelerinde
belirlenmiştir. Açmanın boyutları doğu-batı yönünde
4.86-4.58 m, kuzey-güney yönünde 3.79-3.68 m’dir.
4.50 m seviyelerinde başlanan çalışmanın amacı, G
yapısının üst bölümünde ikinci katın varlığının tespit edilmesi, ikinci katın olmaması durumunda örtü elemanını
ortaya çıkarmaktır. Açmanın batı sınırında 3.82 m kotta
kuzey-güney doğrultusunda eksenden kaymış bir duvar
açığa çıkartılmıştır. Düzgün olmayan kesme taş dolgu
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Fig. 2
East facade of
G building.
Res. 2
G Yapısı
Doğu Cephe.

duvar tekniğindeki duvarın üst kodu 3.90 m, kalınlığı
batıda 0.95 m’dir. G yapısının üzerinde devam eden
çalışmalarda ikinci katın olmadığı tespit edilmiş; olasılıkla
yapının tonozu üzerinde kiremit çatıyla örtülü olduğu
yoğun kiremit buluntulardan anlaşılmıştır.

Trench West-4 South / Topside of Structure G
Trench West-4 South is located in Grid-squares D-10
and D-11. The trench measures 4.86- 4.58 m east-west
and 3.79-3.68 m north-south. The work started about
+4.50 m level and aimed at clarifying the existence of an
upper floor for Structure G, or in the absence of an upper
floor, at exposing the superstructure. On the western
border of the trench was a north-south wall, off the axis,
at the 3.82 m level. This wall of irregular cut stones with
filling reaches the 3.90 m level at the top, and its thickness is 0.95 m on the west. Work on top of Structure G
showed that no upper floor existed, and extensive finds
of roof tiles suggested a tiled roof over the vault.

G Yapısı’nın üzerinde kuzey bölümü ve batı duvarının bir
bölümü açığa çıkarılmış olup, doğu duvar 20. yy.’da eklenen duvar örgüsünün altında kalmıştır ve cephesi kilisenin batı avlusunu sınırlamaktadır (Res. 2). Doğu cephesi
iki duvar payesi ile güçlendirilmiş olan G Yapısı’nın 2016
kazılarında açığa çıkan batı cephesinde de simetrik olarak duvar payeleri izlenmektedir. Kesme taş dolgu duvar
tekniğindeki duvarlar farklı boyutta düzensiz taşlarla
örülmüştür. Duvarları destekleyen payelerde ise düzgün
işlenmiş, büyük blok taşlar kullanılmıştır.

At Structure G, the north section and part of the west
wall were uncovered, and the east wall was built over by
a 20th-century wall. Its façade bounds the western courtyard of the church (Fig. 2). The east façade of Structure G
is reinforced with two pilasters, and the western façade
uncovered in 2016 has two similar pilasters. The walls
of cut stones with filling were built with irregular stones
of varying sizes. Well-cut large blocks were used in the
pilasters supporting the walls.

Batı 2 Kuzey açması:
2015 kazılarında başlanan ve 0.95 m seviyesinde bırakılan Batı 2 açmasının kuzey bölümünde çalışmalara 2016
sezonunda devam edilmiştir. C-8 ve C-9 plan karelerinde
yer alan Batı 2 açmasının başlangıç seviyesi açmanın
doğusunda 0.75 m seviyelerine kadar inmektedir Açma
ölçüleri kuzey-güney doğrultusunda, batıda 3.00 m,
doğuda 2.00 m, doğu-batı doğrultusunda ise 5.40 m’dir.
Açmanın doğu sınırında, 2.50 m x 1.00 m boyutlarında,
üzeri yazıtlı bir levha ile kapatılmış bir mezar tespit edilmiştir. Çalışma 0.35 m kotta durdurulmuştur.

Trench West-2 North:
Work was resumed in the north part of Trench West-2
opened in 2015 but had stopped at the 0.95 m level.
Located in Grid-squares C-8 and C-9, the starting level
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of work in Trench West-2 reached down to 0.75 m in
the east. The trench measures north-south 3.00 m in the
west and 2.00 m in the east, as well as 5.40 m east-west.
At the eastern end of the trench is a grave covered with
an inscribed slab measuring 2.50 x 1.00 m. The work
halted at the 0.35 m level.

Batı 2 Güney açmaları:
Giriş mekânının batısındaki alanda Batı 2 açmasının
güneyinde çalışmalar iki ayrı açmada sürdürülmüştür.

Batı 2 Güneybatı açması:
Güneybatı açma C-9 plan karesinde olup ölçüleri, doğubatı doğrultusunda genişliği 2.34 m, kuzey-güney doğrultusunda uzunluğu 3.72 m’dir. Çalışmaya 0.95 m kotta
başlanmıştır; 0.75 m seviyesinde yığma bir duvar tespit
edilmiştir. Duvar doğu-batı yönünde 1.13 m’dir; kuzeygüney yönünde 4.20 m’lik bölümü açığa çıkarılmıştır.
Duvarın kalınlığı 0.45 ile 0.75 m arasında değişmektedir.
Harçsız, yığma duvarın 13. yy.’da Myros Çayı’nın doğal
afet sonucunda taşmasıyla Myra’yı 5.00-9.00 m arasında
alüvyon dolgu ile dolduran sele karşı set oluşturmak
amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Açmada çalışma
0.35 m seviyesine kadar indirilmiştir.

Trenches West-2 South:
The work in the south part of Trench West-2 was conducted in two trenches to the west of the Entrance room.

Trench West-2 Southwest:
The southwestern trench is located in Grid-square C-9
and measures 2.34 m east-west and 3.72 m northsouth. Work started at 0.95 m; at the 0.75 m level was
a masonry wall that extends 1.13 m east-west. A section
4.20 m in length running north-south was exposed. The
thickness of the wall varies from 0.45 to 0.75 m. This
masonry wall with no mortar was probably built as a
barrier wall against flooding by the Myros River, which
covered Myra with five to nine-meter thick alluvium.
The work in the trench reached down to the 0.35 m
level.

Batı 2 Güneydoğu açması:
C-9 plan karesinde, doğu-batı yönünde 3.00 m, kuzeygüney yönünde 3.70 m ölçülerindeki açmada 0.95 m
kotta başlanan çalışmada -0.35 m seviyesinde taş zemine ulaşılmıştır. Açmada bir önceki yıl saptanmış olan
sütun ve sütun başlığının tespit edildiği köşede çalışmaya devam edilmiş ve 1.90 m kotta sütun başlığı açığa
çıkartılmıştır. Ayrıca geçen yıl bir bölümü açığa çıkarılan
kuzeydeki payenin tamamı ortaya çıkarılmıştır. In situ
sütunun başlangıç seviyesi 1.90 m olarak belirlenmiş

Trench West-2 Southeast:
The trench is located in Grid-square C-9, and the work
started at the 0.95 m level. It terminated at the -0.35 m
level when stone flooring was reached. The trench

Fig. 3
Trench of West 2,
general.
Res. 3
Batı 2 Açması, Genel.
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measures 3.00 m east-west and 3.70 m north-south. The
work continued at the corner where a column and its
capital were uncovered the year before. The capital was
entirely exposed at the 1.90 m level. Furthermore, the
pier that had been partially excavated the year before
was entirely uncovered. The column in situ stands
directly on the flooring at the -0.35 m level and reaches
the 1.90 m level. Two steps lead up to the Entrance
room, and these steps were built with cut blocks of varying sizes.

olup -0.35 m seviyesindeki zemine kaidesiz oturmaktadır. Giriş mekânına zeminden iki basamak ile çıkılarak
girilmektedir. Bu basamaklar kesme blok taşlardan oluşmaktadır; ancak basamaklar düzgün ölçülerde değildir.
Açmanın kuzey bölümünde sütuna bitişik olarak doğubatı doğrultusunda uzanan bir seki tespit edilmiştir.
Bu sekinin başlangıç kotu 0.05 m olarak ölçülmüş ve
bu sekinin zemine kadar (-0.35 m) indiği saptanmıştır.
Bu seki iki kısımdan oluşmaktadır. Altta 0.20 m yüksekliğinde kesme blok taşlarla oluşturulmuş bir sıra taş
dizisi, üzerinde 0.15 m kalınlığında uzun bir taş levha
ve iki ayrı profilli, kabartma bezemeli devşirme levha ile
kapatılmıştır (Res. 3). Bu bölüm 2.30 m uzunluğunda,
1.05 m genişliğindedir. Sekinin boyutları ve üzerinin taş
levhalarla kapatılmış olması mezar işlevini güçlendirmektedir. Gelecek yıl diğer mezarlarla birlikte bu mezarın da
açılması planlanmıştır.

In the northern part of the trench an east-west bench
extends adjacent to the column. The bench starts
from the 0.05 m level and reaches down to floor level
(-0.35 m). This bench consists of two sections: a row of
cut stone blocks with a height of 0.20 m. On its top is a
long slab 0.15 m thick and two spoliated plaques with
profile and relief décor (Fig. 3). This section is 2.30 m
long and 1.05 m wide. The dimensions of the bench
and that it was covered with slabs suggest a grave. It is
planned to open this grave along with others in the next
campaign.

Batı 3 Kuzey açması
B-8 ve B-9 plan karelerinde yer alan açmanın boyutları
güneyde 2.70 m, kuzeyde 3.60 m, doğuda 2.80 m, batıda 3.00 m olarak belirlenmiştir. 2.00 m kotta başlanan
kazı çalışmalarında 0.35 m seviyesine kadar inilmiştir.
Açmanın orta bölümünde kuzey-güney uzantılı harçsız,
yığma taş bir duvar açığa çıkarılmıştır. Duvarın üst seviyesi 1.25 m, genişliği yaklaşık 1.05 m’dir; bu duvarın da
sele karşı koruma amaçlı yapılmış olduğu düşünülmektedir.

Trench West-3 North:
Located in Grid-squares B-8 and B-9, this trench measures 2.70 m on the south, 3.60 m on the north, 2.80 m
on the east, and 3.00 m on the west. Excavations started
at the 2.00 m level and terminated at the 0.35 m level. In
the middle part of the trench was a north-south masonry
wall without mortar. It starts at the 1.25 m level at the
top and is 1.05 m wide. This wall is thought to have
been built against the flood.

Batı 3 Güney açması:
Batı 3 kuzey açmasındaki duvarın devamını açığa çıkarmak amacıyla açılan açma kuzeyde 2.70 m, güneyde
1.80 m, batıda 3.80 m ve doğuda 3.72 m uzunluğunda
olup, B-9, C-9, B-10, C-10 plan karelerinde yer alır.
2.00 m kotta başlanan açmanın orta bölümünde kuzeygüney uzantısında set oluşturmak amacıyla yapılmış
yığma taş duvarın güney bölümü açığa çıkmıştır. 1.25 m
yüksekliğindeki duvarın doğu ve batı yüzleri temizlenmiştir; açma 0.30 m seviyesinde kapatılmıştır.

Trench West-3 South:
This trench aimed at uncovering the extension of the
wall excavated in West-3 North and measures 2.70 m
on the north, 1.80 m on the south, 3.80 m on the west,
and 3.72 m on the east. It is located in Grid-squares B-9,
C-9, B-10, and C-10. Excavation started at the 2.00 m
level. The southern extension of the stone wall built
against flooding was uncovered in the middle part of
the trench. The wall is 1.25 m high, and its eastern and
western faces were cleaned. The trench was closed at
the 0.30 m level.

Batı 3 Sondaj
Batı 3 açmasının orta bölümünde kuzey-güney yönünde
uzanan yığma duvarın bitişiğinde 0.35 m kotta, 1.00 x
1.00 m ölçülerinde bir sondaj çalışması başlatılmıştır.
Sondajın amacı 13. yy.’da Myros Çayı’nın dere yatağının değişimi sonucunda Myra’da yaşanan selin tarihini
netleştirecek arkeolojik bir verinin bulunması olasılığı
idi. Sele karşı yapıldığı düşünülen set duvarının hemen
yanında yapılan sondaj dönemin tarihine ışık tutabilir düşüncesiyle başlatıldı. Alüvyon tabakada başlanan

Sondage West-3:
A sondage measuring 1.00 x 1.00 m was dug next to the
north-south wall, at the 0.35 m level about the middle
of Trench West-3. The sondage aimed at reaching any
archaeological evidence to help clarify the date of flooding in the 13th century when the Myros’s course altered.

16

EXCAVATION REPORTS

KAZI RAPORLARI

It was hoped that a sondage next to the wall – thought to
have been built against flooding – could cast light onto
the history of the period. The soil was alluvial down to
about the 0.25 m level, where it started to turn brown.
At about the 0.15 m level, finds started to appear. A coin
was uncovered at 0.10 m, which may cast light when it
is cleaned. The sondage was halted at the -0.65 m level
and refilled up to its starting level of 0.35 m.

Trenches West-5:
The work at West-5 was conducted at three stages:
West-5 North Bench, West-5 Northeast, and West-5
Southeast. The work here aimed to uncover symmetrical
elements of the column, capital, and other architectural data at the north part of the doorway leading into
the Entrance room and to expose the west façade of
Structure G.
In the trench dug for uncovering the symmetrical column and capital of the doorway, the capital was uncovered where it had fallen in situ at the 2.13 m level and
the column at the 1.98 m level. Both are similar in size
and type with those on the other side of the doorway.
In the alluvium here fragments of mortared plaster and
wall painting were found, and this suggested that a wall
painting was probably on an arch or vault. The symmetrical southern pier was uncovered in West-5 North.
That two decorated plaques were reused in the masonry
on the south side of the pier indicates the importance
ascribed to this room (Fig. 4).

Fig. 4   Trench of West 5, spolia panel on the pillars.
Res. 4 Batı 5 Açması, payedeki devşirme levhalar.

açmanın toprak yapısı 0.25 m seviyelerinden itibaren
kahverengi toprağa dönüşmüştür. 0.15 m seviyelerinden
itibaren buluntular açığa çıkmaya başlamıştır. Nitekim
0.10 m seviyesinde bulunan 1 adet sikke, temizlendikten
sonra tarih verebilecek önemli bir veridir. -0.65 m seviyelerine kadar inilen sondaj, başlangıç seviyesi olan 0.35 m
seviyesinde tekrar doldurularak kapatılmıştır.

Trench West-6 Northeast:
Trench West-6 Northeast was dug in order to prevent
any earth slide that might cause damage to the pier
uncovered in West-5 North. This trench located in
Grid-square B-10 functions as a bench and measures
1.00 m east-west and 2.70 m north-south. The work
started at the 4.50 m level and terminated at the 3.40 m
level.

Batı 5 açmaları:
Batı 5 açmasında çalışmalar üç aşamada, Batı 5 Kuzey
seki, Batı 5 Kuzeydoğu, Batı 5 Güneydoğu açmalarında gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde çalışmalar Giriş
mekânına açılan kapının kuzeyinde girişi vurgulayan
sütun, sütun başlığı ve diğer mimari verilerin güneyde
simetriğini bulmak ve aynı zamanda G Yapısının batı
cephesini açığa çıkarmak amacıyla başlatıldı.

Conservation and Restoration Work:
As in every preceding year, conservation and restoration
work was conducted at the excavation area in 2016 as
well. The stone with a cross with equal arms and letter
omega (Ω) in relief, uncovered at the entrance level of
the doorway in 2015, actually belongs to the gap next to
the stone with cross in relief on the doorway to Structure
G. So this stone was restored to its original place. On
the north side of the pier uncovered this year in West-2,
the row of stones beneath the impost was uncovered as
fallen. In order to prevent the impost from falling, mortar

Giriş kapısının yanında bulunan sütun ve sütun başlığının
simetrik olarak kapının diğer yanında olması gerektiği
düşüncesiyle başlanan açmada 2.13 m kotta devrilmiş in situ durumunda sütun başlığı ve 1.98 m kotta
bulunan sütun, kapının diğer yanındakiler ile benzer
tipte ve boyutlardadır. Burada alüvyon içinde bulunan
harçlı sıva ve duvar resmi parçaları bu bölümde duvar
resminin olasılıkla bir kemer veya tonozda yer aldığını
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was prepared according to the original, and the missing
row of stones was rebuilt using original fallen stones.

düşündürmektedir. Batı 5 Kuzey açmasında kuzeydeki
payenin simetriği olan güneydeki paye açığa çıkarılmıştır;
payenin güney yüzünde taş örgüsü içinde bezemeli iki
levhanın devşirme olarak kullanılmış olması, bu mekâna
verilen önemi göstermektedir (Res. 4).

In the course of cleaning and conservation the wall
paintings on the north façade of Structure G and the west
wall of Entrance room in 2015, a scene of Deesis with
Christ, the Virgin Mary, and St. Nicholas was identified.
However, the work had to halt due to winter conditions.
The conservation and cleaning work of the wall painting
was continued in 2016 by expert restorers G. Dikilitaş
and O. E. Kayser (Fig. 5).

Batı 6 Kuzeydoğu açması:
Batı 6 Kuzeydoğu açması, Batı 5 Kuzey açmasında açığa
çıkan payenin Batı 6 açmasından toprak kayma olasılığına karşı zarar görmesini önlemek amacıyla koruma
amaçlı açılmıştır. B-10 plan karesinde bulunan ve bir
seki görevi gören açmada çalışmanın boyutları doğubatı yönünde 1.00 m, kuzey-güney yönünde 2.70 m’dir.
Çalışma 4.50 m’de başlatılıp 3.40 m kotta sonlandırılmıştır.

The section dug in the west in 2016 lay between the
4.55 and -0.35 m levels and lies under the ground
level of modern Demre. Therefore, the excavation
area was roofed over temporarily with membrane resting on timber posts. In the next campaign, this roofing
will be removed, and excavations will resume in the
west area.

Koruma ve Onarım Çalışmaları:
Her yıl olduğu gibi 2016 çalışmalarında da kazı alanında
koruma ve onarımlara yer verildi. G Yapısı giriş kapısı
üzerinde haç kabartmalı taşın yanında benzer boyuttaki
boşluğa ait kabartma eş kollu haç ve Ω (omega) harfi
içeren taş 2015 çalışmalarında alüvyon toprak içinde kapının giriş seviyesinde bulunmuştu. Taşın yerine
yerleştirilmesi sağlandı. Batı 2 açmasında bu yıl ortaya
çıkarılan payenin kuzey yüzünde yastığın altındaki taş
sırası yıkılmış durumda idi. Yastığın düşmesini önlemek
amacıyla uygun katkı oranlarında harç hazırlandı, kazı
buluntusu yapıya ait özgün taşlar kullanılarak payedeki
bir sıra duvar örgüsü tamamlandı.

Architectural Sculpture and Small Finds:
Small finds of 2016 campaign include 169 pieces of
architectural sculpture, 6 coins, 635 metal pieces, 1397
sherds of unglazed pottery, 177 sherds of glazed pottery,
945 pieces of glass, 111 pieces of porcelain, 5 fragments
of smoking pipe, 871 pieces of bone, 41 seashells, and
17 tesserae. The cleaning of the coins was undertaken
by the Restoration-Conservation Directorate of Antalya.
Out of 169 pieces of architectural sculpture, marble and
limestone flooring pieces constitute the majority: 7 are

Fig. 5
Conservation of
wall paintings.
Res. 5
Duvar resmi
konservasyon.
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opus sectile and 5 are inlays. Among the liturgical fragments are 24 plaque pieces, 6 templon balusters, and
2 knobs for templon balusters, 5 pieces of open-work
plaques, 3 pieces of plaques with trapezoidal crosssection, 1 templon architrave, 1 colonnette, 1 mortarium, 1 octagonal pier, 1 colonnette base, 9 pieces with
relief decor. Architectural elements include 14 imposts,
13 column capitals, 11 columns, 4 jambs, 3 threshold
blocks, 2 column bases, 2 gargoyles, 1 molding, 1
window lattice, 1 keystone, and 6 inscriptions. Finds
of architectural sculpture date from the Late Roman
through Middle Byzantine periods. Pottery finds belong
o the Middle Ages and Turkish period. In addition to
the well-known Byzantine wares such as fine sgraffito,
painted fine sgraffito, and Aegean-type engraved ceramics, there were examples of glazed wares imported from
Cyprus, Islamic lands, and Crusader lands in the 12th13th centuries. One of the noteworthy finds is a piece
of Miletus ware that will cast light onto the early Turkish
period of the region. As before, fragments of 19th-20th
century Dimetoka, Çanakkale bowls and plates, terracotta smoking pipes, and porcelain and majolica vessels
imported from Europe and the Greek islands were also
uncovered. Glass finds include lamps, bowls, beakers,
goblets, and bracelets of the Middle Byzantine and
Ottoman periods. Small finds will be published in a volume together with the newly uncovered rooms.

G yapısının kuzey cephesinde ve Giriş mekânının batı
duvarında ortaya çıkan duvar resimlerinin 2015 yılı
temizlik ve konservasyon çalışmalarında İsa, Meryem ve
Aziz Nikolaos imgelerinin yer aldığı “Deesis” sahnesi tespit edilmiş, ancak çalışmalar kış aylarında yarım kalmıştı.
2016 yılında devam eden duvar resimlerinin temizlik ve
koruma çalışmalarını Uzman Restoratörler G. Dikilitaş ve
O. E. Kayser yürütmüşlerdir (Res. 5).
2016 yılında batı alanda açılan bölüm 4.55 – (-0.35) m
arasında olup, Demre’nin zemin kotunun altında kaldığı
için bu alanda yağmur sularının birikmesini önlemek ve
mimari buluntuları korumak amacıyla kazı alanı ahşap
direkler üzerine oturan membran malzemeli geçici çatı
ile örtüldü. Gelecek yıl bu çatı kaldırılarak kazı çalışmalarına batı alanda devam edilecektir.

Mimari Plastik ve Küçük Buluntular:
2016 yılı kazılarında 169 mimari plastik parça, 6 adet
sikke, 635 madeni parça, 1.397 adet sırsız seramik,
177 adet sırlı seramik, 945 adet cam, 111 adet porselen, 5 adet lüle parçası, 871 adet kemik, 41 adet deniz
kabuğu 17 adet tessera ortaya çıkarılmıştır. Sikkelerin
temizlik işlemleri Antalya Restorasyon-Konservasyon
Müdürlüğü’nce sürdürülmektedir.
169 mimari plastik eserden mermer ve kireçtaşı döşemeler çoğunluktadır; bunlardan 7’si opus sectile, 5’i kakmadır. Liturjik öğeler arasında 24 levha, 6 templon payesi,
2 templon payesine ait topuz, 5 delik-işi levha, 3 trapez
kesitli levha, 1 templon arşitravı, 1 sütunce, 1 mortarium,
1 sekizgen paye, 1 sütunce kaidesi, 9 kabartmalı parça;
mimari öğeler arasında 14 impost, 13 sütun başlığı, 11
sütun, 4 söve, 3 eşik taşı, 2 sütun kaidesi, 2 çörten, 1
silme, 1 pencere şebekesi, 1 kemer kilit taşı, 6 kitabe
bulunur. Mimari plastik buluntular geç Roma Dönemi ile
orta Bizans dönemleri arasına aittir. Seramik buluntular
Ortaçağ ve Türk dönemine tarihlenir; Bizans Dönemi’nin
iyi bilinen mal gruplarından İnce sgraffito, Boyalı İnce
Sgraffito, Ege tipi Kazıma Bezemeli Seramikler yanı
sıra Kıbrıs, İslam ve Haçlı coğrafyalarından ithal 12-13.
yy. sırlı seramikleri ortaya çıkarılmıştır. Bu yıl dikkati
çeken buluntular arasında bölgenin erken Türk dönemi
tarihine ışık tutan ve Milet-işi bir kâse parçası ele geçmiştir; önceki yıllarda olduğu gibi 19-20. yy. Dimetoka,
Çanakkale-işi kase ve tabak parçaları, pişmiş toprak lüle,
Avrupa ve Yunan adalarından ithal porselen ve majolika
kap parçaları yaygındır. Cam eserler içinde Orta Bizans
ve Osmanlı dönemi kandil, kâse, bardak, kadeh ve cam
bilezik parçaları dikkati çeker. Küçük buluntular ortaya
çıkarılan yeni mekânlarla birlikte detaylı bir yayında
değerlendirilecektir.
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Annalisa POLOSA – Muharrem ORAL

This year the research in Elaiussa was again focused on
the areas investigated during the past seasons, in order
to complete the excavation of the structures uncovered
in the area of the Great Baths’ Basilica, in the Little
Baths, and in the residential quarter on the promontory. Moreover, excavations were carried out in the
Southwestern Necropolis after the cleaning performed
last year1 (Fig. 1).

Elaiussa’da bu yılki çalışmalarda, önceki yıllarda kazılan alanlarda çalışmalar sürdürülmüş, Büyük Hamam
Bazilikası, Küçük Hamam ve burun üzerindeki konut alanında açığa çıkartılan yapıların kazılarının tamamlaması
hedeflenmiştir. Ayrıca, Güneybatı Nekropol’de de önceki
yıl gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının ardından kazılar başlatılmıştır1 (Res. 1).

Basilica of the Great Baths
In the Basilica of the Great Baths the activities have been
focused, on one hand, on understanding the building
phases of the Northern annex. Therefore, stratigraphical soundings were made in the sector of the two doors
opened in the hall – one in the Northern nave and the
other in the area of the apses (Fig. 2). The first sounding
allowed us to reconstruct a sequence in which a building of the Roman period, probably related to the rockcut tomb, preceded the huge structures related to the
monumentalization of the area in the 2nd century A.D.
This situation can be compared to the one in the area
of the Agora, where private residential structures were
obliterated when the area became a public space.
The sequence of the Byzantine structures seems to show
that the Northern annex was added to the original plan
of the basilica’s three naves by using the wall of small
blocks from the Roman period that covered the slope.
The function of this room, occupied by a rock-cut tomb
and earlier Roman structures yet with scanty traces
of built floors, is not totally clear. Still, the hypothesis
that it could be a crypt, functional to the tomb of late
Hellenistic or early Roman times, can be retained.

Fig. 1 Plan
Res. 1 Plan

1

1

We wish to thank M. Conti, A. Naspi, M. F. Pipere (Basilica
of the Great Baths), E. Casagrande Cicci (Little Baths),
C. Fornace (Little Baths and Southwestern Necropolis),
V. Iacomi (Residential Quarter), E. Mura, R. Civetta (restorations), M. Braini, A. Janesch (topography), A. Kızılarslanoğlu
(ceramics), Z. Arslan (small finds restoration).
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M. Conti, A. Naspi, M. F. Pipere (Büyük Hamam Bazilikası),
E. Casagrande Cicci (Küçük Hamam), C. Fornace (Küçük
Hamam ve Güneybatı Nekropol), V. Iacomi (konut bölgesi), E. Mura, R. Civetta (restorasyon), M. Braini, A. Janesch
(topografya), A. Kızılarslanoğlu (seramik), Z. Arslan’a (küçük
eser restorasyonu) teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.
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Büyük Hamam Bazilikası
Büyük Hamam Bazilikası’ndaki çalışmalar bir yanda
Kuzey Ek Yapı’nın inşa evrelerini anlamaya yoğunlaştı.
Dolayısıyla, ana mekana açılan iki kapının civarında,
biri kuzey nef diğeri ise apsisler alanında olmak üzere
stratigrafi amaçlı sondajlar açıldı (Res. 2). Birinci sondajdan edindiğimiz bilgiye göre bu alan, MS 2. yy.’da
anıtsal mimariyle donatılmıştı ve daha öncesinde de
muhtemelen bir kaya mezarı ile ilintili bir Roma Dönemi
yapısı mevcuttu. Bu durum aslında Agora alanında özel
konutların kaldırılıp, yerlerini kamu yapısına bırakmasıyla
kıyaslanabilir.
Bizans yapılarının sırası, Kuzey Ek Yapı’nın, orijinalde
yamacı örten Roma Dönemi küçük bloklu duvarın kullanılmasıyla, üç nefli bazilikaya eklendiğini işaret ediyor
gibidir. Kaya mezarı ve daha erken Roma yapılarının
taban döşem izlerini barındıran bu mekanın işlevi henüz
kesinlik kazanmamıştır. Yine de Geç Hellenistik veya
Erken Roma Dönemi’ne ait mezarın kripta’sı olabileceği
savı geçerliliğini korumaktadır.

Fig. 2   Basilica of the Great Baths, stratigraphical sounding.
Res. 2 Büyük Hamam Bazilikası, stratigrafik sondaj.

Diğer yanda, nartheks ve apsis alanında bir kazının
gerçekleştirilebilmesi amacıyla büyük bir çalışma yapılmıştır. Mimari fragman yığınları kaldırılmış ve Kuzey Ek
Yapı’nın doğusundaki yamaç temizlenmiştir. Böylece
Büyük Hamam Kompleksi ve Bazilika Kompleksi arasındaki bağlantıyı görmek mümkün olmuştur (Res. 3). Söz

Fig. 3   Great Baths.

Res. 3 Büyük Hamam.
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konusu alan hâlihazırda kazılmakta olduğundan sonuçları önümüzdeki yıl sunabileceğiz.

Küçük Hamam
Burun üzerindeki Küçük Hamam’ın kazısı hem yapının
planını tam olarak anlamak hem de Güney Liman’a
bakan terastan hamam yapısı alanına uzanan yol şebekesini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirildi. Bu nedenle biri kompleksin güneyinde ve diğeri apodyterium’un
doğusunda olmak üzere iki alanda kazı çalışması yapıldı.
Kompleksin güney tarafında 2013 yılında gerçekleştirilen
kazılarda bir sokak ve iki su kanalı ortaya çıkarılmıştı. Bu
yılki çalışmalarda geç iskan evrelerinde alana su temininin nasıl sağlandığı konusunda yeni bulgulara ulaşıldı:
su kanalı, içi pişmiş toprak plakalarla döşeli ve hidrolik
sıva izleri bulunan küçük bir sarnıçta sonlanmaktadır.
Hellenistik ve Roma Dönemi’ne ait orijinal geçidin yerini
Bizans Dönemi’nde, kompleksin batı kesiminde ortaya
çıkarılan üretim alanıyla ilgili ikincil bir su kanalı sistemi
almıştır. Hellenistik kapı ve poligonal duvarın stratigrafisini anlayabilmek için bir sondaj kazısı gerçekleştirilmiştir.
Daha sonra hamamın doğu sektöründeki kazılarda yapının tekrar düzenlenen bir mekanında üretim işliği ortaya
çıkarıldı. Mekanın yeni işlevi su kanalları, sekiler ve belirli
noktalara özenle yerleştirilmiş vazo ve teknelerin varlığıyla tespit edilmiştir (Res. 4).

Fig. 4   Little Baths.
Res. 4 Küçük Hamam.

On the other side, a big work was carried out to prepare
the excavation of the narthex and the areas of the apses.
The deposits of architectural fragments were removed,
and the slope east of the Northern annex was cleaned.
This way, we had the chance to see the link between
the Great Baths’ building and the Basilica’s complex
(Fig. 3). The area is currently under excavation, and we
will present the results next year.

Little Baths
The excavations of the Little Baths on the promontory
were conducted with the aim both of completing the
building’s plan and understanding the road system
running from the terrace facing the Southern harbor to
the area of the thermal building. Two areas were thus
opened - one to the south of the complex and one east
of the apodyterium.

Kazılar yapının orijinal planını elde etmek amacıyla
hâlihazırda yeşil ve beyaz mermerle kaplı ve özenli hidrolik harç ile sıvalı dikdörtgen bir teknenin bulunduğu bir
mekanda devam etmektedir.

Konut Alanı

In the area south of the complex, excavations carried
out in 2013 revealed a part of the road and two water
channel systems. This year excavations shed new light
about the water supply of the area in its later occupation
phases. The water channel ends at a small cistern, which
has a terracotta tile floor and traces of hydraulic coating.
The original passageway of Hellenistic or Roman times
gave place in the Byzantine period to a secondary water
channel system linked with the production area brought
to light in the western area of the complex. A sounding
was made to understand the stratigraphy of the trilithic
door and the polygonal wall.

Portiko’nun güneyinde, çok miktarda kiremit ve tuğla,
terazi ve terazi ağırlığı da dahil metal parçalarının işaret ettiği üretime yönelik bulguların tespit edildiği bir
mekanda kazıları tamamlama amacıyla çalışmalar sürdürülmüştür.
Diğer yanda araştırmalarımız, portiko’nun güneydoğusunda aşağıdan yukarı terasa uzanan yolun evrelerini
anlamaya yönelik gerçekleştirilmiştir (Res. 5). Yolun
güneydoğusundaki kazılarda açığa çıkarılan su kanalları
muhtemelen opus vittatum tekniğiyle inşa edilen bir
yapıyla ilgili olmalıdır ve bu da sokak genişliğinin, fırın
civarındaki poligonal duvarla sınırlanan sokağınki ile
aynı olduğunu gösterir. Hâlihazırda, adanın bu kesimindeki yol şebekesinin, düzenli bir ızgara plan olmaksızın,
yapıların planları ve ana kaya seviyeleri ile belirlenen dar
ve düzensiz güzergâhlar halinde olduğunu söylemek
mümkündür.

Then, the excavations in the Eastern sector of the baths
brought to light a production installation settled in a
readapted space of the building. Its function is witnessed
by water channels, benches, and the accurate placing of
vases and basins in dedicated areas of the room (Fig. 4).
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Excavations are currently going on in a room related to
the original plan of the building. There we found a rectangular basin, decorated with green and white marble
and carefully coated with hydraulic mortar.

Residential Quarter
The work continued to complete the excavation of one
of the rooms south of the portico where some productive activities are testified by the find of a huge quantity
of tiles and bricks and of metal fragments, among which
was a balance and a balance weight.
The research also focused on understanding the phases
of the road running from the lower to the upper terrace
in the area southeast of the portico (Fig. 5). Southeast
of the road, the excavations revealed water channels
probably related to a building made in opus vittatum.
This testifies that the width of the street was like the one
delimited by the polygonal wall in the area of the kiln.
At present, we can thus say that the road system in this
part of the island was made by narrow, irregular paths,
determined by the bedrock levels and the organization
of the buildings’ plans, without a regular grid.

Southwestern Necropolis
The excavations in Southwestern Necropolis (Fig. 6)
involved three funerary buildings, lying on two different
terraces of the slope, and the surrounding area. Tomb 1,
on the higher terrace, is an L-shaped building made of

Fig. 5   Residental Quarter.
Res. 5 Konut Alanı.

Fig. 6   Southwestern Necropolis.

Res. 6 Güneybatı Nekropolis.
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Güneybatı Nekropol
Güneybatı Nekropol’deki çalışmalar yamaç üzerinde iki
farklı terasta konumlanan üç mezar yapısı ve çevrelerindeki alanda yürütülmüştür (Res. 6). Yukarı terastaki
Mezar 1, küçük bloklarla inşa edilmiş L-biçimli bir yapı
olup doğuda ana kaya üzerine oturmaktadır. Dışta sade
bir çatı ve içte ise tonozlu örtüye sahiptir; içerdiği üç
mezar odasından güneydeki incelenmiştir.
Söz konusu mekanda, sekileri beyaz tesseralı mozaik
döşeli üç adet arcosolium yer alır. Tabanın orta kısmında
mezar yazıtlarında sıkça rastlanan EΥΓHRΩC (güzel
ihtiyar adam) yazıtının etrafı çok renkli geometrik desenli
bir bordürle çerçevelidir (Res. 7). Mezarın içinde pişmiş
toprak bir lahide ait bazı parçalar ele geçmiştir.
Aynı terasta bulunan Mezar 2’nin girişi doğu yönde olup
opus quadratum tekniğinde inşa edilmiştir. Kare planlı
yapı bir önceki mezar ile aynı örtü sistemine sahiptir ve
günümüzde ahır olarak kullanımı sebebiyle kötü şekilde
tahrip olmuştur.
Mezar odasında üç adet kireçtaşı kline ve beyaz tessera’lı
mozaik için altlık hazırlığına dair izler bulunur.
Alt terasta konumlanan Mezar 3 de daha sonraki evrelerde tekrar kullanımdan kaynaklanan büyük tahribata uğramıştır. Kemerli orijinal giriş kuzey tarafta, Prokonnesos
mermerinden lahit için hazırlanan kaidenin kalıntılarına
doğru yöneliktir. Üst örtüsü muhtemelen içte tonozlu ve
dışta iki yöne eğimli kırma çatı şeklindeydi. Mezarın batı
kesiminde kare tuğlalarla döşeli tabana ait izler kalmıştır.
Üçgen alınlıklarında rozet bezemeli ve köşelerde palmet
akroterli lahit kapağı mezarın kuzeybatı kesiminde ele
geçmiştir; alanın sonraki kullanım evrelerinde zemin
döşemesi olarak tekrar kullanılmış halde lahit teknesinin
parçaları açığa çıkarılmış olup bu parçalarda Gorgon
başı ve girlandlı bezeme ve köşelerde kanatlı birer Nike
tespit edilmiştir.

Fig. 7   Soutwestern Necropolis Mosaic of Tomb.
Res. 7 Güneybatı Nekropolis mozaikli mezar.

small blocks and situated on bedrock on its eastern side.
It has a plain roof on the outer side and a vaulted ceiling
on the inner. It is divided into three different funerary
rooms, of which the southern one has been investigated.
The room had three arcosolia, whose benches were
paved with a white tesserae mosaic. The central part
of the floor was decorated with a mosaic carpet, with
a geometrical colored frame surrounding the central
inscription EΥΓΗΡΩC (Fig. 7). Some fragments of a terracotta sarcophagus were found in the abandoned layers
inside the tomb.

Restorasyonlar
Konut Alanı ve İmalat Mahallesi’ndeki her zamanki duvar
bakımının yanı sıra bu yıl gerçekleştirilen restorasyon
çalışmaları hem yapısal sebeplerden hem de yapının orijinal biçimini daha kolay algılayabilmek amacıyla Küçük
Hamam’ın mekanlarının kapı ve pencerelerinin restitüsyonuna yönelik gerçekleştirildi (Res. 8). Aşağı terastaki
fırının üzerini örtmek için bir proje hazırlanıp sunuldu.
Bugünlerde mozaiklerin ve opus sectile bezemelerin
genel incelemesi tabanların ve sıvaların tam konsolidasyonuna yönelik hazırlık ve uygulama amaçlı olarak
sürdürülmektedir.

Tomb 2, on the same terrace, with its entrance to the
east, is made of opus quadratum and has a square plan.
It had the same covering system of the previous grave
but was badly damaged by modern reuse as a stable.
The funerary room shows three limestone klinai and
traces of the floor preparation for a white tesserae
mosaic.
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Fig. 8   Vaulted Rooms of the Little Baths Restorations.

Res. 8 Küçük Hamam restorasyonu.

Tomb 3 is located on the lower terrace and was also
badly damaged by later use. The original entrance,
framed by an arch, was on the northern side towards
the remains of the base for the Proconnesian marble
sarcophagus. The roof was probably vaulted in its inner
part and double-pitched on the outside. Some remains
of a floor made of square bricks were found in the western part of the grave. The sarcophagus lid, with rosette
decorations on the gables and palmettes on the acroteria, was found in the northwestern part of the tomb. A
fragment of the coffin, decorated with a Gorgon’s head
and garlands, and showing two winged Nikai on the
corners, was also brought to light. It had been reused as
a pavement in a later phase of occupation of the area.

Genel Topografya
Elaiussa’nın kentsel alanı 1990’larda Mimar Ezio
Mitchell’ın hazırladığı ve batıda Kuru Çay’a, kuzeybatıda
ise adanın ucuna kadar uzanan topografik gridleme dahilindedir. Geçen yıllar boyunca geliştirilen bu gridleme
yeni bir araştırmanın da başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Yeni açığa çıkarılan yapılarla ilgili tam bir topografik
nokta ağı oluşturularak Elaiussa’nın arkeolojik haritasını
güncellemek hem de geleneksel ve dijital topografik
yüzey araştırmalarını desteklemek amaçlanmıştır.
Palermo Üniversitesi ile 2013 yılında GPS cihazları kullanılarak yapılan güncelleme poligonal ağın kıyı hattının
ve adanın bazı kesimlerinde genişletilmesini sağlamıştır;
bu yıl ise bu alanda görülebilen fakat henüz kazılmamış
yapılar da genel kartografiye işlenmiştir.

Restorations
The restoration activities carried out this year, besides
ordinary maintenance of the walls mostly in the
Residential and Productive Quarter, focused on completing the restitution of the doors and windows of the

Seramikler
Elaiussa’daki seramik buluntuları üzerindeki araştırma artık önümüzdeki yıldan itibaren kullanılabilecek,
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rooms in the Little Baths. This was both for structural
reasons and to gain a better understanding of the original shape of the building (Fig. 8). A project has been
presented to cover the kiln on the lower terrace. In these
days, a general inspection of the mosaics and opus
sectile decorations is going on, in order to plan and
realize a complete consolidation of the floors and wall
treatments.

tipolojik ve istatistiksel hususlara yönelik veritabanı inşasına odaklanmıştır. Şimdiye kadar sayılan ve kategorilere
ve kronolojik analojilere göre tasnif edilen parçalar artık
SPSS programına girilerek seramik gruplarının detaylı
açıklama ve yorumlarının yapılacağı nesnel özellikler
tanımlanacaktır. Elaiussa’da MS 4.-7. yy.’lara tarihlenen
Geç Roma 1 tipi amphoraların üretimi gerçekleştirilmiştir.
Hem geometrik hem de morfolojik analizler sayesinde
bu tipin gelişimi daha doğru ve ayrıntılı biçimde saptanabilecektir.

General Topography
The urban area of Elaiussa is covered by the topographic
system created in the 1990s by architect Ezio Mitchell
and extends as far as the Kuru River to the west and to
the limits of the island to northwest. The net has been
improved through the years but still represents the starting point of new research. A full net of topographic
points related to the new structures brought to light
has been created. Its function is to support both traditional and digital topographical survey, aimed to update
Elaiussa’s archaeological map.
The update carried on in 2013, in partnership with
Palermo University, used GPS instruments and allowed
us to extend the polygonal net to some areas of the
coastal line and the island. This year the unexcavated
but visible structures located in this area have been
included in the general cartography.

Ceramics
The research about ceramics finds in Elaiussa is now
aimed at the construction of a database to be used,
from next year on, for a project concerning typological
and statistical issues. The sherds have been until now
counted and divided by categories and chronological
analogies. It will be input in the SPSS program which is
able to define objective features for a precise description and interpretation of ceramic classes. As Elaiussa is
a production center for Late Roman 1 amphorae, whose
span covers the 4th to the 7th centuries A.D., both a geometrical and morphological analysis may help in a more
precise definition of the evolution of this type.
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Excavations at Hacılar Büyük Höyük in 2016
Hacılar Büyük Höyük Kazıları – 2016
Gülsün UMURTAK – Refik DURU

The sixth campaign of archaeological excavations at
Hacılar Büyük Höyük (HBH) located on the western
edge of Hacılar village twenty-seven kilometers southwest of Burdur, and initiated in 2011 by us on behalf
of the General Directorate of Cultural Heritage and
Museums and Istanbul University, took place from 27
July to 2 September 20161.

Burdur il merkezinin 27 km güneybatısındaki Hacılar
Köyü’nün batı bitişiğinde bulunan Hacılar Büyük
Höyük’te (HBH) 2011 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi adına, tarafımızdan başlatılan arkeolojik kazıların 6. dönem çalışmalarına, 27 Temmuz – 2 Eylül 2016 tarihleri arasında
devam edilmiştir1.

Excavations and Stratigraphy:

Kazılar ve Tabakalaşma Durumu:

This year excavations concentrated on Trench A-B
(A-BA), the Western Slope Trench (BYA) on the western
and northern bases of the höyük, and on the Northern
Slope (KYA) (Plan; Fig. 1). By the end of the work the
length of the east-west side A-BA had reached 80 m, and
the total length of BYA and KYA had reached 250 m.

Bu yıl kazılar höyüğün orta kesimindeki A-B Açması
(A-BA) ile tepenin batı ve kuzey eteklerindeki Batı Yamaç
Açması (BYA) ve Kuzey Yamaç Açması’nda (KYA) yoğunlaştırılmıştır (Plan; Res. 1). Çalışmalar sonunda A-BA’nın
doğu-batı yönündeki kenarının uzunluğu 80 m’ye, BYA
ve KYA’nın toplam uzunluğu da 250 m’ye ulaşmıştır.

The stratification attested at Hacılar Büyük Höyük at the
end of the campaign is:

2016 sezonu sonunda Hacılar Büyük Höyük tabakalaşma durumu şöyledir:

Early Bronze Age III (EBA III)

?

İlk Tunç Çağı III (İTÇ III) ?

Early Bronze Age II (EBA II)

EBA II / building
levels 1-3

İlk Tunç Çağı II (İTÇ II)

İTÇ II / 1 - 3 Yapı Katları

İlk Tunç Çağı I (İTÇ I)

İTÇ I / 1, 2 Yapı Katları

Early Bronze Age I (EBA I)

EBA I / building
levels 1, 2

Erken Kalkolitik Çağ (?)
Ana Toprak (?)

Early Chalcolithic Period (?)
Virgin soil (?)
1 The excavations director is Prof. Dr. G. Umurtak and
honorary director/deputy director Prof. Dr. R. Duru. The
team members were research assistant F. M. Çongur of
the Istanbul University Faculty of Letters Department of
Protohistory and Near Eastern Archaeology, archaeologistdesigner B. Gülkan, MA, archaeologist-restorer S. Demir,
and six students. The state representative was Ö. Severoğlu
of the Ayasofya Museum Directorate. Our 2016 campaign
was supported by the Ministry of Culture and Tourism,
Istanbul University Scientific Research Projects (BAP Project
no. 50743), and Koç University AKMED (Suna & İnan Kıraç
Research Centre for Mediterranean Civilizations). We would
like to express our gratitude to these institutions whose financial support enabled us to continue our excavations.

1 Prof. Dr. G. Umurtak (Kazı Başkanı) ve Prof. Dr. R. Duru
(Başkan Yardımcısı/Onursal Başkan) tarafından yönetilen
kazılarda, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı Araş. Gör. F. M. Çongur, Burhan
Gülkan MA (Arkeolog - Desinatör), Serpil Demir (Arkeolog Restoratör) ile 6 öğrenci katılmış, Bakanlık temsilciliği görevini, Ayasofya Müzesi’nden Ö. Severoğlu yapmıştır. 2016’da kazımız Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri (BAP Proje no: 50743) ve Koç Üniversitesi
AKMED (Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma
Merkezi) tarafından desteklenmiştir. Kazımızın gerçekleşmesini verdikleri ödeneklerle sağlayan kurumlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Plan 1
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Fig. 1   Hacılar Büyük Höyük 2016, aerial photo.

Res. 1 Hacılar Büyük Höyük 2016, Hava Fotoğrafı.

Architecture:

Mimarlık:

The work at A-BA brought to light the entire EBA I structure, which was partially uncovered in 2015, in the eastern extension of the trench. It was seen that this structure
had a megaron plan. This structure has carefully built
stone foundations. When it collapsed, a new structure
was built on top of it, but the layout of the later building
could not be fully understood (Plan; Fig. 2).

A-BA’da yapılan kazılarda, açmanın doğu uzantısında
2015 yılında kısmen kazılan İTÇ I yapısı tümüyle açılmış,
söz konusu yapının megaron planlı olduğu anlaşılmışır.
Özenle örülmüş taş temelleri tümüyle açılan bu yapının
yıkılmasının ardından, yıkıntısı üzerine yapılan yeni binanın planı tümüyle anlaşılamamıştır (Plan; Res. 2).

Around the middle of the same trench a building complex with carefully built stone foundation walls had
been partially uncovered in previous campaigns, and
work continued to understand its layout as a whole.
The structure has at least four rooms, and its main door
faces east. However, it extends beyond the limits of the
trench. Therefore, its full layout and function could not
be completely clarified. In 2015 a corner of another
structure was uncovered adjoining this complex. Its very
thick stone wall could be followed for about 5 m up to
the end of the trench (Plan; Fig. 2).

Aynı açmanın ortalarında yine İTÇ I’e ait olan kalın,
özenli örülmüş düzenli taş temelli duvarlarıyla önceki
kazı dönemlerinde bir bölümü ortaya çıkartılan yapı
kompleksinin işlevinin ve genel planının anlaşılabilmesi
için çalışmalara bu yıl da devam edilmiştir. En az dört
odalı olduğu görülen yapının kapısının doğuya açıldığı
anlaşılmış, ancak sınırları açma dışına çıktığı için, tam
planı ve işlevi konusunda kesin saptamalar yapılamamıştır. Sözkonusu yapının bitişiğinde 2015 yılında bir başka
yapının köşesi ortaya çıkmıştı; bu yapıya ait çok sağlam
taş duvar, güney doğu yönünde açma sınırına kadar yaklaşık 5 m izlenmiştir (Plan; Res. 2).

One of the outcomes of the 2016 campaign was the
attestation of the second level of EBA I. About 30 cm
underneath the northeast corner of the multi-room

2016 sezonunda elde edilen sonuçlardan birisi de, bu
alanda İTÇ I’in 2. tabakasına ulaşılması olmuş, çok odalı
yapının kuzeydoğu köşesinde, bu yapının duvarlarının
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Fig. 2   Trench A-B, building remains of EBA I and EBA II.

Res. 2 A-B Açması, İTÇ I ve İTÇ II yapı kalıntıları.

structure, we found a plastered mud-brick wall that had
been affected by fire, a floor preserved at places, and
the location of a hearth and EBA I type pottery sherds
(Fig. 3).

30 cm kadar altında ve aynı doğrultuda kuvvetli yangın
geçirmiş sıvalı bir kerpiç duvar kalıntısı ile yer yer korunmuş taban, bir ocak yeri ve İTÇ I türü çanak çömlek
ortaya çıkmıştır (Res. 3).

Another noteworthy discovery was seven large storage
jars over 1 m in height with missing mouth sections.
These belong to the new construction that started after
the EBA I structure collapsed. They contained no finds,
but must have belonged to an important structure of a
later phase of the EBA I settlement.

Bu alandaki başka oluşumlar da dikkati çekmektedir.
Şöyle ki; İTÇ I yapısının yıkılmasının ardından başladığı
anlaşılan yeni yapılaşmaya ait, ağız kısımları noksan
durumda, mevcut yüksekliği 1 m’yi aşan 7 büyük küp
ortaya çıkartılmıştır. İçlerinde herhangi bir buluntuya
rastlanmayan bu depolama küpleri, tümüyle İTÇ I’e
tarihlenen yerleşmenin geç bir evresinin önemli bir yapısına ait olmalıdır.

Excavations conducted at BYA, which extends along the
west slope of the höyük, brought to light Casemate G15,
whose presence was noted the year before. It is located
at the southwest end of the strong defense system comprising megaron / megaron-like casemates encircling
the EBA I settlement. Like the others, this casemate also
makes a tooth-like deep recess (Plan; Fig. 4). Expanding
the work westward, the outer wall of Casemate G16 was
partially uncovered. The zigzagging saw teeth make a
turn here in the same way at K13. The tooth-like recess
made by G16 is deeper than all the others in the defense
system.

Höyüğün batı yamacı boyunca uzanan BYA’da sürdürülen kazılarda, İTÇ I kentini çeviren ve megaron/
megaronumsu plan veren kazamatlardan oluşan güçlü
savunma sisteminin güneybatı ucunda, varlığı geçen yıl
öğrenilen G 15 kazamatı tümüyle açılmış ve bu kazamatın dış duvarının da, diğerlerindeki gibi, derince bir diş
yaptığı anlaşılmıştır (Plan; Res. 4). Bu kesimde batıya
doğru genişleme çalışmalarında G 16 kazamatının dış
duvarı kısmen açılmıştır. Burada zig zag dişler, K 13’de
olduğu gibi yön değiştirmektedir. G 16’nın dışta yaptığı
diş girintisinin ölçüsü savunma sistemindeki diğer bütün
diş girintilerinden çok daha derindir.

Casemate K18, adjoining K17 and identified in 2015,
was partially excavated to follow the development of
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Fig. 3   Trench A-B, walls of EBA I/1 and EBA I/2.

Res. 3 A-B Açması, İTÇ I/1 ve İTÇ I/2 duvarları.

Fig. 4   West Slope Trench (BYA), Casemates G13-G15.

Res. 4 Batı Yamaç Açması, G13- G15 kazamatları.
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the defense system on the northern slope. It was seen
that the defense system extends with deep zigzags. In
this way, the total number of casemates uncovered
from the defense system that protected the settlement
reached 34.

Aynı savunma sistemin kuzey yamaçtaki gelişmesini
anlamak için, 2015 yılında tespit edilen K17 kazamatının
bitişiğindeki K18 kazamatı kısmen ortaya çıkartılmış ve
bu uçta da savunma sisteminin derin zig zaglarla devam
ettiği saptanmıştır. Böylece İTÇ I kentini korumak amacıyla yapılmış olan savunma sisteminde açığa çıkartılan
kazamat sayısı 34’e ulaşmıştır.

About 30 m northeast of the last Casemate K18 exposed
here is an almost-square structure. Its walls were
exposed to a great extent last year and lie about 1.5 m
above the defense system. However, as the work could
not progress any further, the functions of the other walls
in the area and the cultural periods they belong to could
not be clarified. Nevertheless, it is possible to state that
the concerned structure dates to a period after EBA I.

Bu kesimde son kazamat K18’in 30 m kadar kuzeydoğusunda, büyük kısmı geçen yıl açılan, savunma sisteminden 1.5 m kadar yukarıda kalan, kareye yaklaşan
planlı yapının mevcut duvarları da ortaya çıkartılmış,
ancak çalışmalara daha fazla devam edilemediğinden,
bu yapının ve bu alandaki diğer duvarların işlevleri ve ait
olduğu kültür dönemleri kesin olarak saptanamamıştır.
Bununla birlikte, söz konusu yapılaşmanın tümünün İTÇ
I’den daha sonraki dönemlere ait olduklarını söylemek
mümkündür.

Excavations were started at Trench A-B to track the
eastern extension of the structure with large room of
EBA I and brought to light a thick and extensive layer
of fire in the EBA II level. A floor preserved in places,
scattered grain, an iron dagger, a stamp seal, and gray
ware pottery of EBA II type with incrusted decoration
were among the small finds. No foundation or wall
remains were attested for this structure, to which the
fire-damaged debris belonged. At BYA, work was carried
out in the east and southeast unexcavated areas of the
EBA I structures with a circular layout. Pottery and seals
of the EBA II type were uncovered. In addition, work in
the unexcavated eastern sections of Casemates G5 – G8
facing the settlement brought to light pottery and seals
of EBA II type.

A-B Açması’nda, İTÇ I’e ait büyük odalı yapının doğu
yönündeki gelişimini izlemek üzere başlanan kazılarda,
İTÇ II düzleminde yoğun ve kalın bir yangın katmanına
rastlanmış, burada yer yer korunmuş durumda bir taban,
çevreye dağılmış tahıl kalıntıları ile demir bir hançer, bir
damga mühür ve İTÇ II türü gri renkli, incrusté bezemeli
çanak çömlek örnekleri ele geçmiştir. Yangın molozunun
ait olduğu yapıya ait herhangi bir temel kalıntısı ya da
duvara henüz rastlanmamıştır. Batı Yamaç Açması’nda
ise, dairesel planlı İTÇ I yapılarının doğu, güneydoğu
kesimindeki kazılmamış alanda sürdürülen çalışmalarda, İTÇ II türü çanak çömlek ve mühürler ele geçmiştir.
Bunun dışında, G 5 - G 8 kazamatlarının doğuda, kent
içine bakan kesimindeki kazılmamış alanda sürdürülen
çalışmalarda, İTÇ II türü çanak çömlek ve mühürler ele
geçmiştir.

Pottery and Other Finds:
EBA I Pottery: Pottery making in EBA I is not well known
in our region or in general across the entire Anatolian
peninsula. However, excavations at HBH have cast
important light on this subject. All types of every day
wares have been uncovered in the casemates of the EBA
I settlement’s defense system. Our categorization of five
ware groups still retains its validity2. The majority of the

Çanak Çömlek ve Diğer Buluntular:
İTÇ I Çanak Çömleği: Yöremizde ve genelde bütün
Anadolu Yarımadası’nda özellikleri ayrıntılı şekilde bilinmeyen İTÇ I dönemi çömlekçiliği, HBH kazıları ile oldukça iyi şekilde öğrenilmektedir. İTÇ I kentinin savunma
sistemini oluşturan kazamatlarda günlük hayatta gereksinmeleri karşılayacak her tür çanak çömlek ele geçmektedir. Bugüne kadar, tarafımızdan 5 Mal Grubu olarak
isimlendirilen çanak çömlek üzerinde, geçen yıllarda
yaptığımız saptamalar geçerliğini korumaktadır2.

2 G. Umurtak – R. Duru, “Hacılar Büyük Höyük 2011 Yılı
Kazıları / Excavations at Hacılar Büyük Höyük 2011”,
Anmed 10, 2012, 21-26; “Hacılar Büyük Höyük Kazıları
2011 / Excavations at Hacılar Büyük Höyük 2012”, Anmed
11, 2013, 21-25; “Hacılar’ın İkinci Höyüğünde Kazılara
Başlandı. Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2011 / Work has
begun at the Second Höyük at Hacılar. Hacılar Büyük
Höyük Excavations 2011, Müze 5, 2012, 45-48; “Yeniden
Hacılar. Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2011-2012, Arkeoloji
ve Sanat 142, 2013, 1-22; “Hacılar Büyük Höyük Kazıları
2013”, Arkeoloji ve Sanat 145, 2014, 1-2; “Hacılar Büyük
Höyük Kazıları 2014 / Hacılar Büyük Höyük Excavations
2014”, Anmed 13, 2015, 30-35; “Hacılar Büyük Höyük
2015 Yılı Kazılarının Sonuçları / Hacılar Büyük Höyük
Results of the Excavations”, Arkeoloji ve Sanat 151, 2016,

2 G. Umurtak – R. Duru, “Hacılar Büyük Höyük 2011 Yılı
Kazıları/Excavations at Hacılar Büyük Höyük 2011”, Anmed
10, 2012, 21-26; “Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2011/
Excavations at Hacılar Büyük Höyük 2012”, Anmed 11,
2013, 21-25; “Hacılar’ın İkinci Höyüğünde Kazılara Başlandı.
Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2011/Work has begun at the
Second Höyük at Hacılar. Hacılar Büyük Höyük Excavations
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Fig. 5   EBA I/2, jug.
Res. 5 İTÇ I/2, testi.

Fig. 6   EBA II, jar.
Res. 6 İTÇ II, çömlek.

pottery uncovered in this campaign are of Ware 1 type
which has clay with mineral and plant temper, and usually dark gray and gray-black waves and a matt appearance. Many examples of plates with flat or thickened rim
on the inside of the mouth, shallow bowls, medium-size
bottles, and jugs were uncovered, either intact or in
pieces. A jug of the same ware group uncovered on the
floor of EBA I/2 in Trench AB is a carefully produced,
fine well-fired slipped and burnished example (Fig. 5).
Furthermore, examples of Ware 4 with a red slip and
Ware 5 of relatively coarse kitchen vessels were uncovered in quite large amounts.

Bu çalışma döneminde ele geçen çanak çömleğin çoğunluğunu, hamuru mineral ve bitki katkılı, elde yapılmış,
genellikle koyu bej ve gri-siyah dalgalı ve mat bir görünümü olan Mal 1 türü oluşturmaktadır. Düz dudaklı ya
da dudağı içe doğru kalınlaştırılmış tabak, sığ çanak, orta
boy şişe ve testilerden sağlam ya da kırık durumda pek
çok örnek bulunmuştur. AB Açması’nda İTÇ I / 2 tabakasına ait taban üzerinde ele geçen aynı mal grubuna ait
bir testi, özenle yapılmış, astarlı, açkılı ve iyi fırınlanmış
bir örnektir (Res. 5). Bunlar dışında kırmızı renk astarlı,
Mal 4 ve görece kaba mutfak kaplarından oluşan Mal 5
türlerine ait çanak çömleğe de azımsanmayacak sayıda
rastlanmıştır.

The large-size storage jars in the central area mentioned
above belong to a phase right after the multi-room complex of EBA I and indicate the advanced level of pottery
making at HBH in this period.

Yukarıda söz edilen, orta alanda İTÇ I’e ait çok odalı
yapıdan hemen sonraki bir döneme ait iri boyda küplerin
varlığı, bu dönemde HBH çömlekçiliğinin ne derecede
gelişmiş olduğunu göstermektedir.

EBA II Pottery: In the 2016 campaign, a metal dagger,
a jar with a wide mouth, two handles and incrusted
decoration (Fig. 6), and sherds of the same type were
uncovered in the fire debris in Trench A-B.

İTÇ II Çanak Çömleği: 2016 sezonunda A-B Açmasındaki
yangın molozu içinden metal bir hançer ile birlikte in situ

Small Finds: The first of the three stamp seals uncovered
in this campaign was found on a floor underneath the
thick fire debris of EBA II in Trench A-B. Of the other
two, one has a circular stamp face and the other a
rectangular face. Both were uncovered in the rubble of
structures dated after the EBA I defense system. All three

2011, Müze 5, 2012, 45-48; “Yeniden Hacılar. Hacılar Büyük
Höyük Kazıları 2011-2012, Arkeoloji ve Sanat 142, 2013,
1-22; “Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2013”, Arkeoloji ve
Sanat 145, 2014, 1-2; “Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2014/
Hacılar Büyük Höyük Excavations 2014”, Anmed 13, 2015,
30-35; “Hacılar Büyük Höyük 2015 Yılı Kazılarının Sonuçları/
Hacılar Büyük Höyük Results of the Excavations”, Arkeoloji
ve Sanat 151, 2016, 19-44; “Hacılar Büyük Höyük Kazıları
2015/Excavations at Hacılar Büyük Höyük in 2015”, Anmed
14, 2016, 31-37.

19-44; “Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2015 / Excavations at
Hacılar Büyük Höyük in 2015”, Anmed 14, 2016, 31-37.
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durumda geniş ağızlı, çift kulplu, incrusté bezemeli bir
çömlek (Res. 6) ve aynı türden çanak çömlek parçaları
ele geçmiştir.

2 cm

Küçük Buluntular: Bu sezonda ele geçen üç damga
mühürden ilki, A-B Açmasında İTÇ II’ye ait kalın yangın
molozu altında saptanan taban üzerinde ele geçmiştir.
Birisi dairesel, diğeri dörtgen baskı alanlarına sahip diğer
iki mühür ise, Batı yamaç’ta İTÇ I savunma sisteminden daha geç yapılaşma molozu içinde bulunmuştur.
Mühürlerin tümü bölgenin İTÇ II mühür geleneğinin
örneklerindendir. Bunlar dışında aynı döneme ait pek
çok pişmiş toprak ağırşak ve tezgah ağırlıkları da ele
geçmiştir.

Fig. 7
EBA II, marble idol.
Res. 7
İTÇ II, mermer idol.

are examples of the EBA II seal tradition in the region.
Furthermore, numerous examples of terracotta spindle
whorls and loom weights of the same period were also
uncovered.

AB Açmasında, İTÇ II’ye ait yukarıda söz edilen bir yıkıntı içinde in situ ele geçen 21.5 cm uzunluğunda metal bir
hançer, biçiminin yanı sıra, ahşap kabzasına ve olasıdır
ki üzerine sarılan kumaşa ait kalıntılar ile çok unik bir
eserdir. Kuzey Yamaç kazıları’nda K18 içinde ele geçen
metal bir yüzük, bir çocuğa ait olmalıdır3.

An iron dagger with a length of 21.5 cm. was uncovered
in situ in debris of EBA II in Trench AB mentioned above.
It is a unique example with traces of wooden hilt and
possible fabric wrapped around it. A metal ring uncovered in K18 during the excavations at the North Slope
would have belonged to a child3.

Kazı sezonunun bitmesinden sonra Kasım ayı başlarında
Burdur’a giderek höyüğümüzü ziyaret ettiğimizde Batı
Yamaç Açması’nın doğusundaki kazı yapılmamış tarlalarda yüzeyde, 2 cm boyunda minyatür (!) bir mermer
idol (Res. 7) ile bir taş keski bulduk ve 2017 sezonunda envanter işlemlerini yapmak üzere şimdilik Burdur
Müzesi’ne teslim ettik.

After the end of the campaign, we visited the site in early
November 2016 and found a 2-cm tall miniature (!) marble idol (Fig. 7) and a stone blade in the fields east of the
BYA. These were handed over to the Burdur Museum for
safekeeping until we do our inventory in 2017.

Sonuçlar:
Conclusions:

Kazıların 6 yılında henüz Ana Toprağa varılmamış ve
höyüğün tabakalaşma / stratigrafik durumu tam olarak
saptanamamıştır.

In the six years of excavations we have not yet reached
virgin soil and the stratification of the höyük has not yet
been completely clarified.

Bugünkü bilgilerimizle 3 yapı katı halindeki, MÖ yaklaşık
2900-2200’lere tarihlenen İTÇ II yerleşmeleri, höyüğümüzdeki en son yerleşmedir. Geçen kazı sezonlarında
İTÇ III’e ait olabilecek bir ‘Depas’ bulunmuş olmakla
birlikte, İlk Tunç Çağı’nın son döneminde HBH’de herhangi bir yerleşim olduğunu kanıtlayacak mimari bulgu
ele geçmiş değildir.

For the time being, it can be said that the last settlement
on our höyük is the three building levels of EBA II dated
to about 2900-2200 B.C. Although one “depas” that
might belong to EBA III was uncovered in the previous
campaigns, no architectural evidence has been uncovered to indicate a settlement in the last phase of EBA
on HBH.
Underneath EBA II is EBA I represented by two building levels. The last phase of EBA I, probably the most

İTÇ II’nin altından, 2 ayrı yerleşim tabakası halinde olan
İTÇ I dönemi yapılaşması gelmektedir. Bir yangın sonucu
yıkılmış ve çok büyük olasılıkla terk edilmiş olan İTÇ I’in

3 Having obtained the necessary permits, these objects were
brought to Istanbul Restoration and Conservation Centre and
Regional Laboratory of the Ministry of Culture and Tourism
for cleaning and conservation processes. Elementary analysis
on the dagger points to an iron content of about 90%. Our
detailed study on this interesting find is under preparation as
an article.

3 Sözü edilen eserler, temizlik ve konservasyon çalışmalarının
yapılabilmesi için, gerekli izinler alındıktan sonra İstanbul’a
getirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Restorasyon ve
Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı’na teslim edilmiştir. Hançere uygulanan element analizi %90 dolaylarında
demir içerdiği sonucunu vermiştir. Bu çok ilginç buluntu hakkında ayrıntılı bir makalemiz hazırlık aşamasındadır.
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important settlement on the höyük, was destroyed by a
fire and most likely abandoned thereafter. The defense
system uncovered on the western and northern slopes is
very strong and grandiose. It may even point to the fact
that HBH was the capital of a principality / kingdom.
However, as the connection between the grandiose
complex in the central area and the defense system on
the slopes has not yet been clarified, it is still not known
to which building level of EBA I the defense system
belonged.

son dönemi, büyük olasılıkla höyükteki en önemli yerleşmedir. Batı ve kuzey yamaçlarda ortaya çıkartılan çok
güçlü ve o derecede gösterişli olan savunma sistemi, bu
dönemde HBH’nin bir Beylik / Krallık merkezi olduğuna
işaret ediyor gibidir. Ancak orta alandaki gösterişli yapı
kompleksi ile yamaçlardaki savunma sisteminin karşılıklı
ilişkileri kesin şekilde belli olmadığından, savunma sisteminin İTÇ I’in hangi yapı katına ait olduğunu henüz
bilmiyoruz.

At the basis of our current knowledge, it looks as if the
first settlement on HBH belongs to the beginning of EBA
I. Sondages dug below the level of EBA I in the BYA did
not bring to light any archaeological evidence from an
earlier date. However, excavations over six years have
brought to light numerous fragments of typical painted
pottery of the Early Chalcolithic period of the region4.

Bugün vardığımız aşamada, HBH’deki ilk yerleşmenin
İTÇ I başlarına ait olduğu gibi bir görünüm vardır. Batı
Yamaç Açması’nda İTÇ I yerleşmesinin olduğu düzlemin
altında yapılan sondajlarda, bu dönemden daha erkene
tarihlenen hiçbir arkeolojik bulgu ele geçmemiştir. Buna
karşılık, 6 yıldan bu yana yapılan kazılarda, yörenin
Erken Kalkolitik Dönemi’ne ait olan tipik boya bezemeli
çanak çömleğinden çok sayıda parça ele geçmiştir4.

It is hoped that future excavations will help to reveal the
overall stratigraphy, and in particular help to provide
answers to the queries and problems related to the preEBA settlements.

Genel stratigrafik durumun, özellikle de İTÇ öncesi
dönem yerleşmeleriyle ilgili soru ve sorunların önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılarla öğrenilebileceğini
umuyoruz.

4 G. Umurtak – R. Duru, “Hacılar Büyük Höyük Kazıları
2013”, Arkeoloji ve Sanat 145, 2014, 13, figs. 17a-17b.

4 G. Umurtak – R. Duru, “Hacılar Büyük Höyük Kazıları
2013”, Arkeoloji ve Sanat 145, 2014, 13, Res. 17a-17b.
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Excavations at Karain Cave in 2016
Karain Mağarası – 2016
Harun TAŞKIRAN

Introduction

Giriş

The archaeological excavations of 2016 were conducted
with a large team headed by Prof. H. Taşkıran between
July 15 and September 5.

2016 yılı arkeolojik kazı çalışmaları Prof. Dr. H. Taşkıran
başkanlığındaki geniş bir ekiple 15.07.2016 tarihinde
başlamış ve 05.09.2016 tarihinde sona ermiştir.

As part of the Cave and Archaeological Site, the creation
of a walkway for visitors had been planned. For this purpose excavated soil piled up at the entrance of Chamber
F had to be removed. Therefore, the removal of this
excess soil began before the Chamber E excavations in
2016. In the course of this four-day work, some of the
soil accumulated during Kökten’s excavations (19461972) was removed from the cave and sifted, which
yielded coins, bones, ceramics, chipped and grinding
stones were obtained in a mixed state..

Karain Mağarası ve Ören Yeri çevre düzenlemesi projesi
kapsamında mağara içinde ziyaretçiler için bir gezi yolu
oluşturulması düşünülmektedir. Ancak bunun için Prof.
Dr. İ. Kılıç Kökten zamanında yapılan eski kazılar sırasında F Gözü’nün girişine biriktirilen atık kazı toprağının
kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle 2016 yılı E gözü
kazılarına geçilmeden önce bu atık toprağın kaldırılmasına başlanmıştır. Bu alanda toplam 4 gün süren çalışmalar
esnasında, Kökten dönemi kazılarında (1946-1972)
biriktirilmiş olan atık kazı toprağının bir kısmı kazılıp
toplanmış ve mağara dışına taşınmış ve eleme işleminden geçirilmiştir. Eleme işlemi sonucu farklı dönemlere
ait sikke, yontmataş, kemik, seramik ve sürtmetaş gibi
buluntular bir arada karışık olarak ele geçmiştir.

Excavations at Chamber E
Excavations were carried out in fifteen grid-squares on
the main block (Fig. 1). Throughout the campaign, three
archaeological levels (43-45) of four different geological
structures (III.4, III.5, IV.1, IV.2) in all the grid-squares
were studied. Chipped stone finds representing the
Middle Paleolithic Period were encountered in all the
grid-squares. A small area of mixed soil infill not in situ
but present in 2015 at the bottom of the travertine wall
to the north of the main block was completely removed
at the end of the 2016 excavations.

E Gözü Arkeolojik Kazıları
Ana Dolgu üzerinde yer alan toplam 15 plankarede kazılar gerçekleştirilmiştir (Res. 1). Kazı sezonu boyunca tüm
plankarelerde 4 farklı jeolojik yapı (III.4, III.5, IV.1, IV.2)
gösteren 3 arkeolojik seviye (43-45) kazılmıştır. Kazılan
tüm plankarelerde Orta Paleolitik Dönemi temsil eden
yontmataş buluntularla karşılaşılmıştır. 2015 yılında ana
dolgunun kuzeyinde, traverten duvarın dibinde in situ
olmayan karışık toprak dolgulu küçük bir alan, 2016 yılı
çalışmalarının sonunda tamamen kaldırılmıştır.

Finds from Chamber E
In the Chamber E excavations conducted this year, the
highest number of finds were discovered at the III.5
and IV.1 geological levels, where mostly unretouched
flakes were obtained. In addition, side scrapers were
among the limited number of tools discovered (Fig. 2).
Furthermore, examples of stone hammers, similar to
the ones that we encountered last year, were identified
within the III.5 and IV.1 geological units.

E Gözü Arkeolojik Buluntuları
Bu yıl gerçekleştirilen E gözü kazılarında en yoğun
buluntu grubu III.5 ve IV.1 jeolojik seviyeler içerisinden
ele geçmiştir. Söz konusu seviyelerden daha çok düzeltisiz yongalar elde edilmiştir. Bunların yanı sıra daha
az sayıda bulunan aletler arasında kenar kazıyıcılar yer
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Fig. 1   Chamber E excavation.

Res. 1 E gözü kazısı.

Unlike last year, the III.4 geological unit did not yield
very many finds in the 2016 excavation season. Apart
from a limited number of hammers, cores, and flakes,
one side scraper with stepped retouch and one flint
stone hammer stand out.
In the 2015 excavations, hammers were identified, especially in grid squares 18 and 19. The fact that the two
hammers discovered in this year were obtained in the
45th archaeological level of grid-squares H18 and F19
to the west of the main block indicates, as we emphasized last year, that they must be evaluated as workshop
areas.

Fig. 2   Side scrapers.
Res. 2 Kenar kazıyıcılar.

The overall appearance of chipped stone material display features of Charentian-type Moustérien from the
Middle Paleolithic Period in terms of technology and
typology.

almaktadır (Res. 2). Ayrıca, III.5 ve IV.1 jeolojik birimleri
içerisinde, geçen yıl da örneklerine rastladığımız taş vurgaçlardan birer örnek tespit edilmiştir.
III.4 jeolojik birimi, geçen yılın aksine 2016 yılı kazılarında çok fazla buluntu vermemiştir. Az sayıdaki yonga,
çekirdek ve yontma artıkları dışında, basamak pulcuklu
düzeltilere sahip olan bir kenar kazıyıcı ve 1 adet çakmaktaşı vurgaç dikkat çekmektedir.

Faunal Finds from Chamber E
While there was not a high number of faunal remains
from Chamber E in the 2016 excavations , some important finds were recovered. Examples of micro fauna
were encountered at almost all the levels, though
macro fauna examples were also identified. Among

2015 yılı kazılarında da özellikle 18 ve 19. plankarelerde vurgaçların tespit edilmiş olduğu bilinmektedir. Bu
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these are the hoof of a wild ass, the vertebrae of a
fish, and a piece of femur that apparently belongs to
a large mammal. Furthermore, an ovicaprid tooth and
the tooth of a kind of fallow deer (Dama dama) were
among the faunal remains discovered within the IV.2
geological unit.

yılki kazılarda tespit edilmiş olan 2 adet vurgacın ana
dolgunun batısındaki H18 ve F18 plankarelerinin 45.
arkeolojik seviyelerinde ele geçmiş olması, geçen yıl da
vurguladığımız gibi, söz konusu alanların bir işlik alanı
olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.
Yontmataş malzemenin genel görüntüsü teknolojik ve
tipolojik olarak Orta Paleolitik Dönem “Charentien Tip
Moustérien”in özelliklerini sergilemektedir.

Excavations at Chamber B
Excavations at Karain Cave Chamber B were carried
out at twenty-one different grid squares throughout the
2016 excavation season (Fig. 3). The excavations were
conducted on the horizontal levels and included a total
of four archaeological levels (19-22) and two geological
units (PI.2 and PI.3). The excavations of 2016 began by
digging the levels left from the PI.2 geological unit of
2015. At the end of the excavation season, PI.2 geological level was excavated completely, whereas PI.3
geological level was removed from all the gird squares
except F and G.

E Gözü Faunal Buluntuları
2016 yılı E gözü çalışmaları sırasında çok yoğun bir
faunal kalıntıya rastlanmasa da önemli buluntular tespit
edilmiştir. Hemen hemen tüm seviyelerde mikro fauna
örneklerine rastlanmakla birlikte nadir de olsa makro
fauna örnekleri de tespit edilmiştir. Tanımlanabilen makro
fauna örnekleri arasında bir yaban eşeği toynağı, bir balık
omurgası ile iri bir memeliye ait olduğu anlaşılan femur
parçası bulunmaktadır. Ayrıca IV.2 jeolojik birimi içerisinde bulunan bir Ovicapra dişi ile Dama dama dişi de
fauna kalıntıları arasındadır.

Based on the dating conducted at this level in previous
years, the PI.2 level belongs to the Epipaleolithic period
dated from 20,500 B.C. to 16,400 B.C. Particularly from
a macroscopic perspective, PI.2 can easily be distinguished from PI.3 with the abundance of bones. The
waters containing calcium carbonate that frequently

B Gözü Kazısı
Karain B gözü kazıları 2016 yılı kazı sezonunda 21 ayrı
plankarede gerçekleştirilmiştir (Res. 3). Kazılar yatay

Fig. 3   Chamber B excavation.

Res. 3 B Gözü kazısı.
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planda yapılmış olup, toplam 4 arkeolojik seviye (19-22)
ve 2 jeolojik seviyede (PI.2 ve PI.3) çalışılmıştır. 2016 yılı
kazılarına, 2015 yılında PI.2 jeolojik ünitesinden kalan
seviyeler kazılarak başlanmıştır. Kazı sezonu sonunda
ise PI.2 jeolojik seviye tamamen, PI.3 jeolojik seviye ise
F ve G plankareleri dışındaki diğer tüm plankarelerde
kaldırılmıştır.
PI.2 seviyesi daha önceki yıllarda bu seviyeden yapılan
yaşlandırma çalışmaları sonucu, MÖ 20.500 ile MÖ
16.400 arasında tarihlenen Epi-paleolitik döneme aittir.
PI.2 özellikle makroskobik açıdan kemik zenginliği ile
PI.3’ten rahatça ayırt edilebilir. Mağara içerisinde sıklıkla gözlemlenen kalsiyum karbonat içerikli sular, bazı
alanlarda kemiklerin birbirlerine sıkı sıkıya bağlanmasını
sağlayan bir çimento rolü görmüştür.
PI.3 seviyesi Epi-paleolitik’in en kısa süreli ve en erken
evresini oluşturur. Aslında Üst Paleolitik’ten, Epipaleolitik’e geçiş evresidir. Bu seviye de daha önceki
yaşlandırma sonuçlarına göre MÖ 20.600 ile MÖ 19.100
arasına tarihlenmiştir. Dolayısıyla MÖ 20.600-16.400
yılları arasına tarihlendirilmiş olan söz konusu Pleistosen
seviyeler (PI.2 ve PI.3), son buzul çağının (Würm) en
soğuk evresi olan Last Glacial Maximum’a (LGM) denk
gelmektedir. Nitekim 2016 yılı kazı çalışmalarında özellikle PI.3 jeolojik ünitesi içerisinde tespit edilen kalın kül
tabakaları, dönemin iklim koşullarını kanıtlar nitelikte
olup, mağara içerisinde bilinçli bir ateş yakma eyleminin
gerçekleştirildiğini göstermektedir.

Fig. 4   Splintered pieces (pièce esquillée).
Res. 4 Yarıcı aletler (piece esquille).

observed within the cave have served as a kind of cement
that tightly binds the bones in certain areas.
The PI.3 level constitutes the shortest and earliest stage
of Epipaleolithic, which is, in fact, is the transition phase
from Upper Paleolithic to Epipaleolithic. Based on an
earlier dating, this level was dated somewhere between
20,600 B.C. and 19,100 B.C. Therefore, the Pleistocene
levels (PI.2 and PI.3) in question dated between 20,600
B.C. and 16,400 B.C. coincide with the Last Glacial
Maximum (LGM), the coldest phase of the last glaciation
(Würm). As such, the thick ash layers identified particularly in the PI.3 geological unit in the 2016 excavations
prove the climactic conditions of the period and reveal
the conscious act of starting a fire within the cave.

B Gözü Arkeolojik Buluntuları
PI.2 ve PI.3 olarak nitelenen jeolojik seviyelerin tamamı
yontmataş çağının sonuna denk gelen Epi-paleolitik
dönem buluntularıyla karakterizedir. Yontmataş buluntular arasında yer alan çekirdeklerin çoğunluğunu iki
kutuplu çekirdekler oluşturur. Bununla birlikte az sayıda
tek kutuplu çekirdek de tespit edilmiştir. Temel çekirdek
tipleri ise piramit biçimli, disk biçimli ve şekilsiz çekirdeklerdir.
Bu yıl ki çalışmalar sonucunda hemen hemen her arkeolojik seviyeden ele geçen yarıcı aletler (piece esquille) en
baskın alet grubunu oluşturmaktadır. Küçük ince örneklerle beraber daha kalın yongalar üzerine yapılmış örnekler de bulunmaktadır (Res. 4). Genel olarak bu aletlerin
kemik işçiliğinde kullanıldığı bilinmektedir. Yarıcı aletlerin
dışında ön kazıyıcılar, dişlemeli aletler, düzeltili parçalar
ile Epi-paleolitik dönemin karakteristik aleti olan mikrolitler (Res. 5) ve bir adet taş kalem diğer alet tipleridir.

Finds from Chamber B
The entirety of the geological levels identified as
PI.2 and PI.3 are characterized by finds from the
Epipaleolithic period, which coincides with the end of
the Paleolithic Era. Bipolar cores constitute the majority
of the cores discovered among the chipped stone material. Nevertheless, a limited number of unipolar cores
were also obtained. The basic core types are pyramidal,
discoidal, and shapeless.

2016 yılı çalışmalarında kemik alet olarak nitelendirebileceğimiz birkaç kırık örnek dışında çok fazla buluntu
ile karşılaşılmamıştır. PI.2 jeolojik ünitesi, makroskobik
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Fig. 6
Bone flute.
Res. 6
Kemik flüt.

açıdan kemik zenginliği ile PI.3 jeolojik ünitesinden
rahatça ayırt edilebilir. Ele geçen kemik buluntular,
Karain Epi-paleolitik insanlarının ekonomik açıdan beslenme amacıyla avlamış ve tüketmiş oldukları koyun ve
keçi gibi memeli hayvanların kemiklerinden yapılmışlardır. Şüpheli olmakla birlikte bir adet flüt olabilecek
bir parça kırık olarak ele geçmiştir. Yine üzerine delik
açılmış bir adet kemik parçası da dikkat çekici bir diğer
buluntudur (Res. 6). Karain kazılarından çıkan toprağın
sistemli bir şekilde elenmesi sonucu 1 cm’den daha
küçük buluntular da ele geçmektedir. Bunların arasında
çok küçük boyutlu bir adet kemik iğne başı ve denizel
yumuşakça kabuklarından yapılmış çok küçük boyutlu
boncuk taneleri bulunmaktadır.

Fig. 5   Microliths.
Res. 5 Mikrolitler.

Following this year’s works, splintered pieces (pièce
esquillée) discovered from almost all the archaeological
levels constitute the most dominant group of tools. In
addition to small, finer ones, examples made on thicker
flakes were also found (Fig. 4). It is known that these
tools were often used in bone working. In addition to
splintered pieces, end-scrapers, denticulate tools, and
retouched pieces, a burin and microliths -the characteristic tool of the Epi-Paleolithic period (Fig. 5)- were
among the other tool types found.

Kazı Sonrası Çalışmalar
2016 yılı Karain kazı çalışmalarının sonunda, B ve E
gözlerinde yer alan kazı alanlarının genel bir temizliği
yapılarak son fotoğrafları çekilmiştir. Temizlik ve fotoğraf
çekimi işleri tamamlandıktan sonra her iki gözdeki kazı
alanları siyah polyester örtülerle kapatılarak koruma
altına alınmışlardır. Laboratuvar çalışmaları sonrası tasnifleri yapılan tüm arkeolojik analiz malzemeleri ve faunal
buluntular markajlanmış, poşetlenmiş ve depolanmak
üzere kapaklı plastik kasalar içerisine yerleştirilerek kazı
evi deposuna kaldırılmışlardır.

With the exception of a few fragmented examples that
can be characterized as bone tools, the 2016 campaign
yielded fewer finds. In terms of its macroscopic bone
richness, the PI.2 geological unit can be easily distinguished from the PI.3 geological unit. The discovered
bone finds are made of the bones of mammals such as
sheep and goat that Karain Epipaleolithic people hunted
and consumed. While it is yet uncertain, a fragment
perhaps belonging to a flute was also found. A bone
fragment with a hole is another noteworthy find (Fig. 6).
After systematic sieving of the soil excavated from the
Karain excavations, finds smaller than 1 cm were also
discovered. Among these is a tiny bone needle head and
very small beads made of marine molluscs.

Sonuç
2016 sezonu arkeolojik kazıları gerek ülkemizde meydana gelen siyasi-sosyal olaylar, gerek kazı evinde ve
sondaj kuyusunda karşılaşılan sorunlar ve gerekse Karain
Orta Boşlukta Kökten kazıları sırasında biriktirilmiş atık
toprağın tahliyesi nedeniyle arzu edilen bir seviyede
gerçekleşememiştir.
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Post-Excavation Works
At the end of the 2016 Karain excavations season, excavation areas in Chambers B and E were cleaned, and
final photographs were taken. Then the excavation areas
in both chambers were covered with black polyester
covering for preservation. All archaeological materials
analyzed and classified after the excavation activities as
well as the faunal remains were marked, bagged, and
placed in lidded plastic bags for storage at the warehouse of excavation house.

Conclusion
The archaeological excavations of 2016 were not completed at the desired level due to the socio-political
events in Turkey, the problems encountered at the excavation house and water well, and the discharge of the
waste soil accumulated at the Karain Middle Chamber
during the Kökten excavations.
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Excavation and Restoration Work at Kelenderis in 2016
Kelenderis 2016 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları
K. Levent Zoroğlu

Excavation and restoration work at the ancient city of
Kelenderis in Rough Cilicia was conducted as a joint
project of the General Directorate of Cultural Heritage
and Museums and Batman University from 1 August 1
to 10 October 2016. The fieldwork in this season was
mostly a continuation of the 2015 campaign1.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Batman
Üniversitesi’nin ortak projesi olarak Mersin İli, Aydıncık
İlçesi’ndeki Kelenderis’te yürüttüğümüz kazı ve onarım
çalışmaları 1 Ağustos – 10 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleşti. Arazideki çalışmalarımız büyük oranda
2015 sezonu çalışmalarının devamı şeklinde, yani Agora
Bazilikası’nın kuzeyinde ve Batı Nekropolü’nde yürütüldü1.

Work in the North of Agora Basilica: This area is located
to the north of the Agora Basilica, one of the most important structures of ancient Kelenderis, and where we
had identified various architectural remains previously.
Some of these remains lie on a terrace at least one meter
above the floor level of the Basilica. This terrace is supported by a retaining wall named Unit 2049. A small
segment of this retaining wall had been uncovered in
2015, and it was planned to open the rest of its façade in
this season. It is interesting to note that this terrace wall
extends in almost a north-south direction, e.g. quite parallel to the outer wall of the Basilica. The filling, which
was comprised mostly burnt earth and fallen stones, was
removed entirely in 2016.

1- Agora Bazilikası’nın kuzeyinde yürütülen çalışmalar:
Çalışma alanımız Kelenderis’in muhtemel agorasının en
önemli yapısı olan Agora Bazilikası’nın kuzeyinde olup,
burada 2015 yılın kazıları sırasında bazı yapı kalıntıları
tespit etmiştik. Bazilika zeminine göre en az 1 m daha
yüksek seviyedeki bu kalıntıların bulunduğu terası destekleyen ve Ünit 2049 olarak kodladığımız istinat duvarının batı ucuna yakın küçük bir bölümü de yine 2015
kazıları sırasında açığa çıkarılmıştı. Bazilika dış duvarına
hemen hemen paralel olarak uzanan bu teras duvarının
kuzeydoğuya olan uzantısını kapatan dolgu 2016 kazı
sezonunda tamamen kaldırıldı.

The wall’s length is about 18 m, and its foundation
roughly with a height of 0.40-0.45 m was built with
roughly worked limestone and lime-sand mortar (Fig. 1).
The rest of the wall standing on this foundation was built
with rubble of various sizes and earth mortar. Therefore,
it is possible to state that this terrace wall was built in
two stages, or perhaps in two different phases. This
retaining wall has a height of about 1 m from the foundation, and its northern end was completed as a very fine

18 m kadar uzunluğa sahip olan duvarın kabaca 0.400.45 m yüksekliğindeki temeli büyük ve kaba yontulmuş
kireç taşı ve kireç-kum harcıyla örülmüştür (Res. 1). Bu
temel üzerinde yükselen duvarın geri kalan bölümünde
ise daha çok irili ufaklı moloz taşlar ve toprak harcı
kullanılmıştır. Bu yüzden söz konusu teras duvarının
iki aşamalı olarak, belki de iki farklı evrede inşa edildiği
söylenebilir. Temelden itibaren ortalama 1 m kadar yükseklikteki bu istinat duvarının kuzey ucu oldukça düzgün

1

1

We would like to express our gratitude to the Ministry of
Culture and Tourism General Directorate of Cultural Heritage
and Museums and the Rectorate of Batman University, above
all, Koç University AKMED (Suna & İnan Kıraç Research
Center for Mediterranean Civilizations), the Mayor of Mersin,
and the Metropolitan Municipality Tourism Infrastructure
Services for Mersin and Environs (METAB).
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Fig. 1   Retaining wall uncovered in the Agora.
Res. 1 Agora’da ortaya çıkarılan istinat duvarı.

Fig. 2   Building remains uncovered at the West Necropolis
(from the south).
Res. 2 Batı Nekropolü’nde ortaya çıkan yapı kalıntısı (güneyden).

corner with cut soft limestone blocks. An east-west wall
2.50 m long connects to this corner. This wall was also
built with rubble and earth mortar, and the foundation
level at the beginning corner is at 0.50 m higher than the
foundation level of the main terrace wall. The rows of
stones from this corner up to the trench profile decrease
gradually, and it is thought that this was due to the terrain at the time of construction.

kesilmiş yumuşak kireçtaşı bloklarla örülen bir köşe ile
sonlanmıştır. Bu köşeye 2.50 m uzunlukta ve doğu-batı
yönlü olarak uzanan bir duvar bağlanmıştır. Örgüsünde
yine moloz taş ve toprak harcı kullanılan bir duvarın başlangıcı olan köşedeki temel seviyesi asıl teras duvarının
temel seviyesine göre 0.50 m daha yüksekte olup, bu
köşeden itibaren açmanın sınırını oluşturan kesite kadar
taş sırası giderek azalmıştır. Bunun nedeni duvarın inşa
edildiği dönemdeki topografya olduğunu düşünüyoruz.

During this work, which lasted fourteen work days, it
was understood that the retaining wall Unit 2049 and the
exterior wall of the Basilica are almost parallel to each
other with 2.50 m in between. In the ground between
these two walls runs a waste water channel, which was
partially identified in 2009 and uncovered thereafter.
We are of the opinion that this channel was built in the
Roman Imperial period, perhaps for draining the coldwater pool in the palaestra. The existence of the channel
suggests that a street existed between the Basilica and
the retaining wall. During the previous campaigns it had
already been noted that this street without pavement
was also known in later periods and that the waste from
both sides was directed to this channel.

Agora alanında 14 iş günü süren bu çalışmalarda bazilika dış duvarı ile 2049 ünit numaralı istinat duvarının
birbirine hemen hemen paralel olduğu ve aralarında
ortalama 2.50 m açıklık bulunduğu anlaşıldı. İki duvar
arasındaki zeminde, bir bölümünü 2009 yılında tespit
ettiğimiz, sonraki yıllarda da üzerini büyük oranda açtığımız bir atık su kanalı bulunmaktadır. Bu kanalın Roma
İmparatorluk Dönemi’nde, belki de Palestra’daki soğuk
su havuzunun tahliyesi için yapıldığını düşünüyoruz.
Kanalın varlığı aynı zamanda bazilika ile istinat duvarı
arasında bir cadde olduğunun da işaretidir. Üzerinde
herhangi bir kaplamanın olmadığı bu caddenin sonraki
dönemlerde de bilindiğini ve caddenin iki tarafındaki
yapıların atık sularının bu kanala yönlendirildiğini gösteren kalıntılara geçen yıllarda da rastlamıştık.

Work at the West Necropolis:
The last part of the settlement in the south and southwest
is also where the West Necropolis of the city starts. This
area neighbors the Forestry Maintenance Department of
Aydıncık, and our work here started in 2011. Four campaigns of excavations have brought to light an almost
east-west street 4 m in width (Unit 350) flanked with
various structures. A structure with atrium house layout
on the north side of the street contained an in situ marble sarcophagus. Based on this and other evidence, it
was proposed that this was a “tomb-house” and named

2- Batı Nekropolü’nde yürütülen çalışmalar:
Kelenderis yerleşim alanının güney ve güneybatısındaki
son bölümü aynı zamanda kentin Batı Nekropolü’nün
başladığı yerdir. Günümüzde Aydıncık Orman İşletme
Şefliği arazisine komşu olan bu alandaki kazılarımız
2011 yılında başlamış, 4 kazı sezonu sonunda hemen
hemen doğu-batı yönünde uzanan 4 m genişliğinde
bir cadde (Ünit 350) ile bunun iki yanına sıralanmış,
farklı plan şemalarına sahip, yapı kalıntıları gün ışığına
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Fig. 3   Building remains after removal of filling (from the east).
Res. 3 Yapı kalıntısının iç dolgusu kaldırıldıktan sonraki durumu
(doğudan).

Fig. 4   Section Unit 877 and mosaic (from the west).
Res. 4 877 ünit numaralı bölüm ve mozaik (batıdan).

K.12 BN ATRM I. Another important conclusion we had
attained during the previous campaigns was that this
and other burial structures had probably been destroyed
in the mid-3rd century. The ruins of these burial houses
were altered in time and transformed into workshops.
Evidence indicated that this functional transformation
should have taken place in Late Antiquity. Thus, we
revised our work plan for this area and foresaw to determine as much as possible the tomb types built in the
Roman Imperial period and to fix when they had been
converted to workshops and what kinds of businesses
were here.

çıkarılmıştı. Caddenin kuzey kıyısında oldukça iyi korunmuş durumda ortaya çıkan atrium’lu ev planlı bir yapının
içinde, in situ durumda, mermer bir lahit bulmuştuk. Bu
ve başka verilere dayanarak, söz konuş bu yapının bir
‘mezar-ev’ olduğunu önermiş ve bunu K.12 BN ATRM
I olarak kodlamıştık. Önceki yıllardaki çalışmalarımızda
elde ettiğimiz bir başka önemli sonuç da, bu mezar
yapısı ile buradaki diğer olası mezar yapılarına sonradan eklemeler ve onarımlar yapılarak bunların işliklere
dönüştürülmüş olduğudur. Eldeki veriler, bu işlev değişikliğinin daha çok Geç Antik Çağ’da gerçekleşmiş olabileceğini göstermekteydi. Bu verilere dayanarak, bundan
sonraki dönemde bu alandaki çalışmalarımızı yeniden
planladık. Buna göre bundan sonraki çalışmalarımızı bir
yandan Roma İmparatorluk zamanına ait mezar yapılarının tiplerini olabildiğince belirlemek, diğer yandan da
bu yapıların ne zaman işliklere dönüştürüldüğü; işliklerin
hangi iş kollarıyla ilgili olduğu gibi sorulara cevap aramak
şeklinde planladık ve 2016 yılı kazılarımız da bu plan
çerçevesinde yürütüldü.

To expose entirely the building that houses Floor mosaic
Unit 877 uncovered in 2015, we enlarged the older
trench to the south of the ancient street (Unit 350).
Here the ground level was lowered roughly 0.80 m,
and the rest of the mosaic was uncovered together with
two lateral walls, to which other walls were attached
(Fig. 2). In the next stage, the filling in the room with
floor mosaic was removed. The main walls of room
Unit 1235 are 4 m apart, and the mosaic-paved-floor
level was reached. As a result of our work, a rectangular
main structure oriented in an east-west direction and its
annexes were uncovered to a great extent (Fig. 3). The
length of the structure from the façade wall Unit 545
on the east reaches 5.50-6.00 m and its width is about
4.00 m. The two lateral walls 0.55 m wide were built
with limestone and lime-sand mortar. Their heights vary
from 0.80 to 1.10 m. These walls have very good quality
mortar lines, and their interior faces have several layers
of plaster surviving at places. Perhaps the red plaster
fragments uncovered had actually fallen from the upper
parts of these walls.

350 ünit numaralı antik caddenin güneyinde, 2015
sezonunda ortaya çıkmış olan ve Ünit 877 olarak kodladığımız zemin mozaiği kalıntısının da içinde bulunduğu
yapının tamamını ortaya çıkarmak üzere Ünit 1200
olarak kodladığımız yeni bir açmada kazılara başlandı.
Burada, günümüz seviyesinden kabaca 0.80 m derinliğe inildikten sonra yapının zemin mozaiğinin devamı
ile iki yan duvarı ve bunlara eklenmiş başka duvarlar
açığa çıktı (Res. 2). Bundan sonraki aşamada zemin
mozaiğinin devamının da olduğu mekanı dolduran
toprak kaldırılmaya başlandı. Ünit 1235 olarak kodladığımız ve aralarında 4 m kadar açıklık bulunan ana
duvarların arasındaki dolgu mozaik seviyesine indirildi.
Çalışmalarımız sonucunda doğu- batı yönünde uzanan
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Fig. 5
Floor mosaic in
room Unit 877
(from the north).
Res. 5
877 ünit numaralı
mekandaki
zemin mozaiği
(kuzeyden).

The structure, as excavated, comprises three consecutive rooms. The first one Unit 877 is the ante-room with
mosaic floor (Fig. 4). In fact this mosaic was covering
an area measuring 4 x 3 m which started from the east
wall of the building (Unit 545). But it was destroyed in
a later phase of the building’s use. For instance, on the
southwest corner of the room there is a stairway with
three steps made of simple stones in this later phase,
under which remains of the mosaic floor are preserved.
So the mosaic has disappeared entirely in this part, e.g.
in the southern part of the room starting from around this
stairway. A relatively better preserved part of the mosaic
is found where the walls Units 879 and 545 meet. A section about 1.30 x 1.40 m extending from the north wall
toward the center is still in situ (Figs. 4-5). In the rest of
the room toward the west the mosaic has survived only
in tiny pieces at places.

dikdörtgen planlı bir ana yapı ve bunun ek birimleri
büyük oranda ortaya çıktı (Res. 3). Yapının doğusunu
sınırlayan 545 ünit numaralı cephe duvarından itibaren
uzunluğu 5,50-6 m, genişliği ise, 4 m dolayındadır. 0.55
m genişlikteki iki yan duvarı kaba yontulmuş kireçtaşı
ve kireç-kum harcıyla örülmüştür. Duvarların yüksekliği
0.80 m ile 1.10 m arasında değişir. Derz dolguları çok iyi
yapılmış olan duvarların mekân içine bakan yüzlerinde,
kimi yerde birkaç kat olmak üzere ayrıca sıva kalıntıları
vardır. Bulduğumuz kırmızı renkteki sıva parçaları belki
de duvarların üst seviyelerinden düşmedir.
Gün ışığına çıkan haliyle birbirini izleyen 3 bölümlü olan
bu yapının ilk bölümünü zemini mozaik kaplı olan 877
ünit numaralı alan oluşturur (Res. 4). Bu bölümün doğu
sınırını belirleyen 545 ünit numaralı duvardan itibaren 3
m kadar uzunluğa sahip olan olan zemin mozaiği fazlasıyla tahrip olmuştur. 2015 yılı kazı sezonunda 545 ve
878 ünit numaralı duvarların buluştuğu köşede ortaya
çıkan ve 3 basamaktan oluşan basit merdivenin zemine
oturan alt basamağının altında mozaiğin devam ettiği
görülmektedir. Buna karşılık merdivenin çevresinden
başlayarak mekânın güney bölümünde mozaik tamamen
yok olmuştur. Nispeten korunmuş bölüm ise 879 ve 545
ünit numaralı duvarların kesiştiği bölümdedir. Burada
mekânın kuzey duvarından itibaren ortaya doğru 1.30 x
1.40 m ölçülerindeki alanda kalan mozaik zemin in situ
durumdadır (Res. 4, 5). Mekanın batı yöne doğru olan

As inferred from the relatively better preserved part on
the east side, the frame was filled with a geometric grid
and wave motifs (Fig. 5). Along the north side the frame
close to the wall in this part the mosaic has disappeared,
and only the wave motif has survived partially. Next
to this is a row of palmettes. The main field within the
frame housed four hexagonal panels on a white background. The black framing lines of the panels make a
swastika motif at the corners. Two panels, which are
relatively better preserved, contain a composition of ivy
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branches rising from a vase (calyx). The other two panels have guilloche placed within squares. The spaces in
between are filled with Amazon shields (pelta) and small
triangles. Although there is not much evidence available
to help with dating this mosaic, it is possible to propose
the 3rd or early 4th century A.D. based on the motifs
and tesserae sizes.

geri kalan kısımlarında ise yer yer ve yalnızca küçük parçalar halinde korunabilmiştir.
Nispeten sağlam olan çerçevenin doğu kenardaki süslerden anlaşıldığına göre, dış çerçevesi geometrik ızgara
motifi ile dalga süsü bulunmaktadır (Res. 5). Kuzey kenarında ise duvara yakın çerçeve yok olmuş, sonraki dalga
süsü ise kısmen korunmuştur. Bundan sonra yan yana
yerleştirilmiş palmet olan sırasından ancak biri tamdır. Bu
çerçevenin içinde kalan alanda, beyaz zemin üzerinde
yan yana dört adet altıgen (hexagon) panonun olduğu
anlaşılmaktadır. Panoların siyah renkteki çerçeve çizgileri
köşelerde ‘Gamalı Haç’ şeklinde birbirine bağlanmıştır.
Nispeten sağlam olan panolardan ikisinde içinden sarmaşık dalları çıkan birer vazo (krater/kantharos), diğer
ikisinde ise kare şekilli metoplar içine yerleştirilmiş örgü
süsü bulunmaktadır. Arada kalan boşluklar Amazon
kalkanı (pelta) ve damalı-üçgen motifleriyle doldurulmuştur. Bu mozaiğin tarihlenmesi için elimizde fazla
veri olmasa da, görülen süsler ve tessera ölçüleri dikkate
alınırsa, bunun MS 3. veya erken 4. yy.’da yapılmış olabileceği söylenebilir.

The area Unit 1235 past the mosaic-paved room is the
second room of the building (Fig. 4). It has an earthen
floor. At a distance of 2.45 m from the east wall (Unit
545), there are two projections (Units 1258, 1276) on
the interior faces of the lateral walls (Unit nos. 877 and
878). These projections, which seem to be supporting
the walls, were built with finely cut limestone slabs and
lime-sand mortar. Each is 0.55 m wide and project 0.30
m from the wall. That the floor mosaic is attested under
the southern one (Unit 1258) and that a thick layer of
plaster exists between the northern one (Unit 1276) and
its wall both indicate that these projections were added
at a later date (Fig. 4). It is difficult with the evidence
available to propose anything for the construction purpose of these projections. What is certain is that they
were added later, just like the simple steps in the first
room Unit 877.

Yaklaşık 3 m uzunluktaki zemin mozaiğinden sonraki
1235 ünit numaralı alan, yapının ikinci bölümünü oluşturmaktadır (Res. 4). Bunun zemini topraktır. 545 ünit
numaralı doğu duvarından 2.45 m mesafede, 878 ve
879 ünit numaralı yan duvarların mekanın içine bakan
yüzlerinde karşılıklı iki çıkıntı (Ünit 1258, 1276) bulunmaktadır. Oldukça düzgün yontulmuş yassı kireçtaşları
ve kireç-kum harcıyla örülmüş olan ve duvara destek
yapılmış gibi duran bu çıkıntılardan her biri 0.55 m genişlikte olup, asıl duvar yüzeyinden yaptığı çıkıntı 0.30 m
kadardır. Bunların güneydeki çıkıntının (Ünit 1258) altında taban mozaiğinin bir parçasının olması, diğer çıkıntının (Ünit 1276) eklendiği asıl duvarla arasında kalın bir
sıva tabakasının varlığı, yapıya sonradan eklendiklerinin
kanıtlarıdır (Res. 4). Eldeki verilere göre bunların yapılış
amacı konusunda bir öneri getirmek zordur. Kesin olan
ise, yukarıda sözünü ettiğimiz 877 ünit numaralı ilk
bölümdeki basit merdiven gibi yapıya sonradan eklenmiş
olmalarıdır.

About 2.50 m west of these projections are two separator walls (Units 1225, 1240) bounding the room (Fig. 3).
These separator walls are 0.95 m long, 0.50 m wide,
and 1.10 m apart from each other. The construction
materials of these walls are the same as those of the
projections. Therefore, it may be proposed that they
were all built at the same time. Although the construction purpose of the projections is not clear, these separator walls clearly separate the second and third parts
of the structure, making the third part (Unit 1237) a
closed room. Unfortunately, these separator walls were
too close to the trench profile, and therefore, only a
very small part of the third room could be excavated.
This is far from giving any ideas about the features of
the room.
Apart from the projections and walls added to various
parts of the structure, the layout of the structure is comparable to that of the vaulted tombs, a type commonly
seen at Kelenderis. Chambers of the vaulted tombs at
Kelenderis are currently all empty, but it can be inferred
that once they housed sarcophagi. If this structure excavated in 2016 was a vaulted tomb, then it should have
housed sarcophagi. However, they were destroyed during the later phases of use of the building as a workshop.
Although worn and missing to a great extent, the floor
mosaic originally adorning the ante-room of the tomb
has fortunately survived to become the first example of

1235 ünit numaralı ikinci bölümünü oluşturan bu çıkıntılardan itibaren batı yönde, yaklaşık 2.50 m mesafede
karşılıklı olarak yer alan iki bölme duvarı (Ünit 1225
ve 1240) bu mekanı sınırlar (Res. 3). Her biri 0.95 m
uzunlukta olup aralarındaki açıklık 1.10 m, genişlikleri
ise 0.50 m dolayındadır. Bu duvarlarda kullanılan örgü
malzemesi yukarıda ele aldığımız çıkıntılarla aynıdır;
dolayısıyla bunların da, diğerleriyle aynı zamanda yapıya eklendikleri söylenebilir. Çıkıntıların neden yapıldığı
pek anlaşılamasa da, bu bölme duvarlarının yapının 2.
bölümü ile bunun gerisindeki 3. bölümü (Ünit 1237)
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Fig. 6   
Remains
uncovered
in area Unit
1220 (from the
south).
Res. 6
1220 ünit
numaralı
alanda ortaya
çıkan kalıntılar
(güneyden).

hem birbirinden ayırdığı, hem de bu son bölümü kapalı
bir mekân durumuna getirdiği açıktır. Ne yazık ki, söz
konusu bölme duvarları açmanın batı kesitine çok yakın
konumda olduklarından, 3. bölümün çok küçük bir kısmı
açılabilmiş olup buradaki mekânın özelliği hakkında bir
fikir vermekten uzaktır.
Yapının içine ve dışına sonradan eklenen duvarlar ve
çıkıntıları bir kenara bırakırsak, bu yapının plan şemasını
Kelenderis’te yaygın mezar tiplerinden biri olan tonozlu
mezarlarla kıyaslayabiliriz. Kelenderis tonozlu mezarlarının odaları günümüzde tamamen boşturlar ve eldeki
verilere göre içlerinde bir zamanlar lahitler bulunmaktaydı. Eğer 2016 kazı sezonunda ortaya çıkan bu yapı da
bir tonozlu mezar ise, bunun da içine lahit yerleştirilmiş
olmalıydı; fakat yapının sonraki kullanımları sırasında
yok edildiği anlaşılmaktadır. Lahitlerin ve mezar armağanlarının yok edilmiş olmasına rağmen mezar yapısının
girişini süsleyen zemin mozaiğinin -bir bölümü aşınmış
ve yok olmuş olsa da- korunmuş olması büyük bir şanstır
ve bu tipe ait mezarlardan ilk örnek olarak karşımıza
çıkmaktadır.

its kind in a tomb. However, the sarcophagi and other
burial gifts have not survived at all.
It is not known clearly yet whether or not the projections and separator walls added later are related with the
work-area function of the site. However, solid evidence
regarding the work-area function of the structure was
obtained from the excavations at area Unit 1220 to the
south of the wall Unit 878 (Fig. 6). Here, a simple wall
built with earth mortar (Unit 1232) created two rooms,
whose fillings contained intensive ash and charcoal
particles. Especially in room Unit 1233 neighboring the
two sections Unit 1235 to the west of the wall a group
of commercial amphorae of Late Roman A and storage
vases were found, although broken at places (Fig. 7a).
These vases were common in the 5th-7th centuries. The
simplicity of acanthus leaves and their arrangements on
the small Corinthian capital (Fig. 7b) uncovered at the
same level as and near to them point to the same time
period. Again in the filling of the same room numerous
glass vessel fragments were found (Fig. 8a). We noted

Bu olası mezar yapısına sonradan eklenen çıkıntı ve
bölme duvarlarının, burasının işlik olarak kullanımıyla
ilgili olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Fakat yapının
işliğe dönüştürülmüş olduğuyla ilgili asıl somut verileri
yapının dışında, yani 878 ünit numaralı duvarın güneyindeki alanda (Ünit 1220) yürüttüğümüz kazılar sırasında elde ettik (Res. 6). Burada toprak harcıyla örülmüş
basit bir duvar (Ünit 1232) iki oda oluşturmuştur. Her
ikisinin dolgusunda, üst seviyelerden itibaren yoğun kül
ve kömür parçaları bulunmaktaydı. Özellikle duvarın
batısında kalan, 1235 ünit numaralı 2 bölüme komşu
mekanda (Ünit 1233) toplu halde, olduğu yerde kırılmış
durumda bir grup Geç Roma A (LRA) ticari amphora ve
depo kapları bulduk (Res. 7a). MS 5.-7. yy.’lar arasında
yaygın olan bu vazolara yakın konumda ve aynı seviyede
bulduğumuz oldukça küçük bir Korinth başlığının (Res.
7b) süslerini oluşturan akhantus yapraklarının basitliği ve
dizilim özellikleri, bulduğumuz vazoların dönemiyle de
örtüşmektedir. Yine aynı mekânın dolgusunda çok sayıda
cam vazo parçası (Res. 8a) bulduk ki, bunların bir kısmının, içinde bulunduğu ortamın ısısından dolayı eriyip,
birbirine yapışmış olması da dikkat çekicidir. Burada
bulduğumuz diğer ilginç buluntu grubu ise bazalttan
yapılmış bir öğütme taşı (Res. 8b) ve yine taştan yapılmış
bir potadır (Res. 8c). Özellikle bu son buluntu grubunun, herhangi bir malzemeyi öğütme, ezme gibi işlerde
kullanılmış olabilecek olması, bunlarla birlikte kimi ısı
gördüğü için şekli bozulmuş çok sayıda cam parçalarının
varlığı, 1233 ünit numaralı mekanın bir cam işliği olabileceğini düşündürür. Henüz kesin bir şey söylemek için

Fig. 7   a) Late Roman A type trade amphora; b) Corinthian capital.
Res. 7 a) Geç Roma A tipi ticari amphora; b) Korinth başlığı.
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Fig. 8   a) Glass finds; b) basalt grinding stone; c) stone melting-pot.
Res. 8 a) Cam buluntular; b) bazalt öğütme taşı; c) taş pota.

that some of them had melted together and stuck to
each other due to the heat of the room they were in.
Another interesting group of finds from here is a grinding stone of basalt (Fig. 8b) and a stone melting-pot (Fig.
8c). This last group of finds might have particularly been
used for grinding or crushing anything. The presence of
numerous glass fragments, some of which had deformed
due to heat, suggest that room Unit 1233 was probably
a glass workshop, which used mainly older broken
glasses. Although it is still early to say definitively, this
room may have been a work area where scrap glass was
melted and made into ingots; that is, scrap glass was
recycled. Evidence for this is the presence of a layer
which became red due to high fire, and even turned into
brick at places. This indicates a function requiring high
temperatures. It must be noted that the entire structure
needs to be exposed and more materials need to be collected in order to verify these proposals.

erken olsa da, belki de burası hurda camların eritilerek
külçe haline getirildiği, yani yeniden kazanıldığı bir atölye idi. Bu işliğin dolgusunda ve açma kesitinde yüksek
ateşten dolayı kırmızı bir renk almış, hatta kimi yerde
de tuğlalaşmış toprak tabakasının olması yüksek derecede ateş isteyen bir işliğin varlığının bir başka delilidir.
Sıraladığımız bu önerilerin kanıtlanması için söz konusu
kalıntının tamamının açılması ve daha fazla malzeme
toplanması gerektiğini de söylemek zorundayız.
Böylece 2016 kazılarında, Batı Nekropolü’nde planı
az çok belli olan yeni bir mezar yapısı ve bunun daha
sonra bir işliğe dönüştürüldüğü konusunda yeni bir örnek
daha elde etmiş bulunmaktayız. Bu yapı hakkındaki
eksik bilgilerimizin 2017 kazı sezonunda giderileceğini
umuyoruz.

In the 2016 excavations a new tomb was uncovered
in the West Necropolis, whose layout is more or less
understood, we inferred that it might have been converted to a workshop later and hope to compile the missing
information on this structure in the campaign of 2017.
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Xanthos Excavations of 2016
2016 Yılı Ksanthos Kazıları
Burhan VARKIVANÇ

11 Temmuz – 29 Ağustos 2016 tarihleri arasında sürdürülen 2016 yılı çalışmalarında Batı Agora, Batı Agora kıyısında henüz tanımlanamayan yapı (Meclis Binası?), Likya
Yapısı, Nereidler Anıtı, Güneydoğu Sektör ve Vespasianus
Kapısı’nda bilimsel araştırmalar; Likya Akropolü olarak
adlandırılan alanın içinde ve dışında, Batı Agora etrafında, Nereidler Anıtı civarında ve nekropol alanında moloz
toprak temizliği ve çevre düzenlemesi çalışmalarının
yürütülmesi tasarlanmıştır. Maddi kaynak yetersizliği
ve bazı ekip üyelerinin katılamaması nedeni ile Meclis
Binası, Nereidler Anıtı ve Güneydoğu Sektör’de bilimsel
araştırmaya, Nereidler Anıtı, Likya Akropolü girişi, Batı
Agora Çevresi ve Nekropol’de moloz ve bitki temizliğine
yönelik bir çalışma gerçekleştirilememiştir1.

In the course of the 2016 studies conducted between
July 11 and August 29, scientific surveys were planned
for the Western Agora, the yet to be identified building
(Parliament Hall?) on the edge of the Western Agora,
the Lycian Building, the Monument of Nereids, the
Southeastern Sector, and the Gate of Vespasian. In addition, debris cleanup and environmental organization
were planned inside and outside of the area named the
Lycian Acropolis, around the Western Agora, near the
Monument of Nereids, and in the necropolis. Due to
a lack of financial resources and the inability of some
team members to join the studies, no activity could be
carried out for cleaning the weeds and rubble at the
Parliament Hall, the entrance of the Lycian Acropolis,
the area around the Western Agora, and the necropolis1.

Batı Agora (A. Dönmez – C. Öz – H. Kökmen
Seyirci – İ. İzgi – H. Değirmencioğlu)

West Agora (A. Dönmez – C. Öz – H. Kökmen
Seyirci – İ. İzgi – H. Değirmencioğlu)
Work in one of the three agora structures in the city,
duly named Western Agora because of its location, were
conducted in this area after the sites located northwest of
the northern stoa were unearthed in 2016 (Fig. 1). Work
conducted in the water channel and the nearby eastern
border of the pool from the Early Christian period excavated north of the stoa in the 2015 season reveal that
buildings from the Roman imperial, Early Byzantine, and
Middle Byzantine periods follow one another.

Kentte bulunan üç agora yapısından biri olan ve konumu itibariyle Batı Agora olarak adlandırılan alandaki
çalışmalar, 2016 yılında kuzey stoanın kuzeybatısında
konumlanan mekanların ortaya çıkarılması amacıyla bu
alanda gerçekleştirilmiştir (Res. 1). 2015 kazı sezonunda
stoanın kuzeyinde ortaya çıkarılan Erken Hıristiyanlık
Dönemi’ne ait su kanalı ve havuzun hemen doğu sınırında sürdürülen çalışmalarda Roma İmparatorluk Dönemi
ile Erken Bizans ve Orta Bizans Dönemi’ne tarihlenen
yapılaşmaların birbirini takip ettiği gözlemlenmiştir.

Among these, a space of 7.50x8.00 m with partially
determined borders draws particular attention both in

Bu yapılardan, kısmen belirlenen sınırlarıyla 7.50x8.00 m
boyutlarına sahip bir mekan, gerek buluntularıyla,

1 We would like to extend our thanks to the General
Directorate of Cultural Assets and Museums, the Presidency
of Akdeniz University, Kaş Municipality, Koç University
Suna & İnan Kıraç Research Center for Mediterranean
Civilizations (AKMED), Directorate of Antalya Museum,
Directorate of Demre Museum, and our Ministry representative M. F. Dulkadiroğlu for their support and contributions.

1 Destek ve katkılarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’ne, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne,
Kaş Belediye Başkanlığı’na, Koç Üniversitesi AKMED’e (Suna
& İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi)
Antalya Müzesi Müdürlüğü’ne, Demre Müzesi Müdürlüğü’ne
ve Bakanlık Temsilcimiz M. F. Dulkadiroğlu’na teşekkürlerimizi sunarız.
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Fig. 1   West Agora.

Res. 1 Batı Agora.

terms of its finds and its architectural structure (Fig. 2).
The north border of the structure could not be fully
identified. However, the building is comprised of a
platform measuring 5.00 x 8.00 m and limestone floor
slabs of varying widths and 0.20 m in height. There is a
2.25 metre-wide space opening immediately to its west,
whose floor was compressed with a lime-based material. This space is 0.4 m lower than the terrace floor.
Excavations conducted in the area revealed two small
votive altars measuring 0.113 m and 0.143 m in height
underneath the tiles of the collapsed roof. They feature
an inscription that reads, “To Artemis Kombike (votive)”
(Figs. 3-4). Immediately next to these, a terracotta temple
model 0.185 m in height was found (Fig. 5). Between
its columns, which features the façade of an Ionic temple, is a goddess figurine possibly depicting Artemis of
Gömbe mentioned in altar inscriptions. Immediately
next to the altar and the model is a small bowl, possibly
used during rituals (Fig. 6). The handle of a bronze vessel
(hydria?) and appliqué materials of floral motifs (Fig. 7),
an iron lance, bronze fragments of what appears to be

gerekse de mimari yapısıyla oldukça ilgi çekmektedir
(Res. 2). Kuzey sınırı kazı sezonunun sona ermesi nedeniyle henüz belirlenememiş olan yapı yaklaşık 0,20 m
yüksekliğe sahip farklı genişlikteki kireçtaşı zemin plakalarıyla oluşturulmuş 5.00 x 8.00 m genişliğindeki bir platform ve onun hemen batısına açılan, zemini kireç harçlı
malzemeyle sertleştirilmiş 2,25 m genişliğindeki mekandan meydana gelmektedir. Bu mekan, teras zeminli alandan yak. 0,40 m daha alt kotta bulunmaktadır. Alanda
yapılan kazılarda çöken çatının kiremitleri altında ve aynı
konteks içinde, üzerinde “Artemis Kombike’ye (adak)”
ifadesinin yer aldığı 0,113 ve 0,143 m yüksekliğinde iki
küçük adak sunağı (Res. 3 vd.), bunların hemen yanında
pişmiş toprak malzemeden yapılmış 0,185 m yüksekliğinde bir tapınak maketi (Res. 5) ele geçmiştir. Alınlıklı
bir İon tapınağı şeklinde cepheye sahip maketin sütunları arasında olasılıkla sunak yazıtlarında anılan Gömbeli
Artemis’in betimlendiği bir tanrıça figürini yer almaktadır.
Sunak ve maketin hemen yanında sunu işlemlerinde
kullanılmış olması olası küçük bir kaseye de rastlanmıştır
(Res. 6). Bu buluntuların yakınında ise bir bronz kap
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Fig. 2   West Agora. Mills.

Res. 2 Batı Agora. İşlikler.

Fig. 3   Miniature altar dedicated to Artemis Kombike.
Res. 3 Artemis Kombike’ye Adanmış Minyatür Sunak.

Fig. 4   Miniature altar dedicated to Artemis Kombike.
Res. 4 Artemis Kombike’ye Adanmış Minyatür Sunak.
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Fig. 5   Temple model and Artemis Kombike.
Res. 5 Tapınak Maketi ve Artemis Kombike.
Fig. 6   Votive offering vessel (?)
Res. 6 Sunu Kabı (?)

a three-legged table (Fig. 8), lead and bronze bowls, as
well as the skull and bone fragments of a bovine were
also discovered. Of the finds, the altar votives, the goddess figurine on the model’s façade, the altar bowls,
and the animal bones strongly suggest that the area was
designed as a sanctuary. Furthermore, the iconography
of Artemis of Komba, often defined by the inscriptions of
the votive altars with which it is found, is encountered
for the first time here. This is critical in determining the
goddess’s area of worship in Xanthos. The most widely
worshipped local goddess of Lycia reflects depictions
of local and Ionian goddesses with her attire, necklace,
bare breasts, and long sheath. That this unique and
eclectic iconography still existed in the 3rd century A.D.
should be emphasized.
Fig. 7   Metal finds. Hydria handle and appliqué elements.
Res. 7 Metal Buluntular. Hydria Kulbu ve Aplike Elemanlar.

The platform upon which a small temple (naiskos?) in
which the goddess was possibly worshipped was partially destroyed in the early Christian period when the
area underwent structural changes. Furthermore, the
excavations have not yet been completed. All of these
factors have prevented us, at present, from expressing

(hydria?) kulbu ve bitkisel bezemeli aplike malzemeleri
(Res. 7), demir bir mızrak, üç bacaklı masaya ait olması
olası bronz parçalar (Res. 8), kurşun ve bronz kaseler ile
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Fig. 8   Metal finds (Metal table components ?).

Res. 8 Metal Buluntular (Metal Masa Aksamı ?).

a clear opinion on the dimensions and character of the
space in question.

bir büyükbaş hayvana ait kafatası ve kemik parçaları ele
geçmiştir. Buluntulardan özellikle adak sunakları, maket
cephesindeki tanrıça figürünü, sunu kapları ile hayvan
kemikleri mekanın bir kutsal alan olarak düzenlenmiş
olma olasılığını güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.
Ayrıca, birlikte bulunduğu adak sunakları üzerindeki
yazıtlar ile tanımlanabilen Kombalı Artemis’in ikonografisine ilk kez rastlanması ve tanrıçanın Ksanthos’daki
tapınım alanının saptanması oldukça önemlidir. Likya’nın
en yaygın tapınım gören yerel tanrıçasının giysisi, kolyesi,
giysisi üzerindeki çıplak göğüsleri ve uzun kuşağı ile yerel
ve İon tanrıça betimlemelerini yansıtması ve kendine
özgü bu birleşik ikonografi ile İ.S. 3. yy.’da halen karşılaşılıyor olması vurgulanması gereken bir olgudur.

Finds discovered in the surveys conducted in the upper
strata of the same space indicate that the area was transformed into a structure dominated by workshops for
various purposes during the Early and Middle Byzantine
periods. The most interesting of these finds is a stone
reservoir approximately 1 m in diameter and 0.4 m
in height (Fig. 1 et al.). While the pithos fragments
unearthed immediately next to the reservoir point to the
function of a workshop from the Early Byzantine period,
architectural design and character of the workshop has
not yet been revealed. To the immediate east of this
workshop is another one dated to the Middle Byzantine
Era with its arched wall, counter, and finds (Fig. 1 et al.).
Characteristic of an outdoor space, the numerous stone
basins and metal spatter finds indicate that this was used
as a metal workshop, much like another one discovered
on the north stoa of the agora in 2012 and dated to the
same period.

Üzerinde olasılıkla tanrıçanın tapınım gördüğü
bir mekanın (naiskos?) yer aldığı platformun Erken
Hıristiyanlık Dönemi ile birlikte kısmen tahrip edilmesi ve
alanın yapısal değişikliklere uğratılması yanında kazıların
henüz tamamlanmamış olması, anılan mekanın boyutları
ve niteliğinin saptanması konusunda açık bir fikir yürütmeyi şimdilik engellemektedir.

Lycian Building (H. Kökmen Seyirci –
H. Karademir)

Aynı mekanın üst kodlarında yapılan çalışmalarda ele
geçen buluntular alanın Erken ve Orta Bizans Dönem
lerinde farklı amaçlarda kullanılmış olan işliklerin egemen olduğu bir yapıya büründüğünü göstermektedir. Bu
buluntularda en ilginci kuzey kısımda ortaya çıkartılan
yaklaşık 1 m çapındaki ve 0,40 m yüksekliğindeki bir taş
haznedir (Res. 1 vd.). Haznenin hemen yanında ortaya
çıkartılan geniş ağızlı pithos parçaları alanın Erken Bizans
Dönemi işlik işlevine işaret etse de işliğin mimari yapısı

Survey work in 2016 on the Lycian building were conducted in front of its west wall, inside the building 3.68
m from its northern left corner. Work within the buildings began in order to observe the extension of wall
unearthed in the western outer part of the building and
possibly dated to the Early Roman period.
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ve niteliği henüz tam olarak ortaya konamamıştır. Bu
işliğin hemen doğusunda kavisli bir duvara ve bir tezgaha sahip olan ve buluntularıyla Orta Bizans Dönemi’ne
tarihlenen bir başka işlik yapısı daha ortaya çıkartılmıştır
(Res. 1 vd.). Yapının açık hava mekan özelliği göstermesinin yanında ele geçen çok sayıda taş tekne ve metal
cüruf buluntusu, yine 2012 yılında agoranın kuzey
stoa’sı üzerinde saptanan ve aynı döneme tarihlenen
diğer bir işlik gibi bir metal işliği olarak kullanıldığını
göstermektedir.

Lykia Yapısı (H. Kökmen Seyirci – H. Karademir)
Yapıdaki 2016 yılı çalışmaları, yapının batı duvarı önünde, kuzey sol köşesine 3.68 m uzaklıkta yapı içerisinde
sürdürülmüştür. Yapının batı dış kısmında açığa çıkarılan
ve Erken Roma Dönemi’ne ait olduğu düşünülen doğubatı doğrultulu duvarın devamını izlemek amacıyla yapı
içerisindeki çalışmalara başlanmıştır.

Fig. 9   Lycian structure. Early Byzantine space.
Res. 9 Likya Yapısı. Erken Bizans Dönemi Mekan.

Çalışmalar sırasında -1.86 üst kodunda yapının büyük
bloklarının altında sıkıştırılmış görünümde daha küçük
taşlar tespit edilmiştir. 2011 yılında yapının kuzeydoğu
köşesinde tespit edilmiş olan duvarın iç kabuğu ile
benzer nitelikte olduğu düşünülmektedir.
Açmanın kuzeydoğu köşesinde -1.53 üst kodunda,
1.90 m uzunluğunda ve 0.63 m genişliğinde doğu-batı
yönlü, olasılıkla Bizans Dönemi’ne ait bir duvarın ana
kaya üzerine inşa edildiği görülmüştür (Res. 9). Yapı içerisinde daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar sırasında
benzer nitelikte duvar yapısı ile karşılaşılmıştır. Ancak bu
duvarın önceki yıllarda yapı içerisinde açığa çıkarılan
benzer nitelikteki duvarlar ile olan ilişkisi, alan içindeki
çalışmaların bitmemesi nedeniyle henüz netlik kazanmamıştır. Bu duvarlar arasındaki bağlantıların gelecek
yıllardaki kazılar sonucunda ortaya çıkarılacağı umut
edilmektedir. Duvar üzerinde -15.50 kodunda bulunan
ve MS 610-641 yılına tarihlenen (Heraclius ve Heraclius
Constantine) 1 adet altın sikke (Res. 10) duvarın terminus post quem’i olarak yorumlanabilir.

Fig. 10   Golden coin. Heraclius and Heraclius Constantine.
Res. 10 Altın Sikke. Heraclius ve Heraclius Constantine.

Rocks smaller in appearance and thrust under the large
blocks of the building were identified during the work
conducted at the -1.86 top elevation of the building. It
is thought that they are similar in character to the inner
shell of the wall identified on the northeastern corner of
the building in 2011.
In the northeastern corner of the pit at the -1.53 top
elevation, a 1.90 m long and 0.63 m wide wall, which
runs in an east-west direction and possibly dated to the
Byzantine Era, was discovered built on the living rock
(Fig. 9). A wall texture of similar character had been
encountered during the work inside the building in
earlier years. However, the relationship of this building
with similar ones unearthed inside the building discovered in previous years has not yet been cleared, as work
in this area has not yet been completed. It is hoped that
the connections between these walls will be discovered
in future excavations. At -15.50 on the wall, a gold
coin dated to 610-641 A.D. (Heraclius and Heraclius

Yapılan çalışmalar sonucunda yapının batı dış kısmında
yer alan ve Erken Roma Dönemi’ne tarihlenen doğubatı doğrultulu duvarın yapı içerisinde devam etmediği
görülmüştür. Açmadaki seviye inme çalışmaları düzensiz
ana kaya zeminine ulaşılması ile -3.30 kodunda sonlandırılmıştır.

Epigrafik Araştırmalar (N. Tüner Önen)
Roma Agora’sında sürdürülen kazılarda ele geçen ve
Hellence dilinde yazıt taşıyan iki küçük sunak (Res. 3
vd.) Artemis Kombike’ye adanmışlardır ve bu sunaklar
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Constantine) provides the terminus post quem (Fig. 10)
of the wall.

Lykia’da Roma Dönemi’nde sevilerek kullanılan tapınım
formları olmuşlardır.

Studies have revealed that the east-west extension wall
dated to the Early Roman era and located on the other
western part of the building does not continue inside.
The dig in the pit was ended at the -3.30 level when the
bedrock floor was reached.

Sunak 1 (Res. 3): Roma İmparatorluk Dönemi (2.-3. yy.)
sunak kireçtaşından olup, oldukça iyi korunmuştur. Altta
ve üstte profillendirilmiş olan sunağın üst bölümünde
stilize edilmiş köşe akroterlerine sahip bir alınlık göze
çarpmaktadır. Tek yüzde dört satır olarak düzenlenmiş
olan yazıt, yazıt alanının tümünü kaplamaktadır. Alan
darlığından dolayı δι ifadesi yazılmamıştır.

Epigraphic Studies (N. Tüner Önen)

Ἀ̣ρτέ-

Two small altars with Greek inscriptions were discovered during the excavations in the Roman Agora. They
are dedicated to Artemis Kombike and were among the
most popular type of worship from Lycia IN? the Roman
Empire.

μι[δι] Κ̣ομβικῇ.
Artemis Kombike’ye (adak)

Altar 1 (Fig. 3): Dated to the Roman imperial period
(2nd-3rd centuries), the limestone altar is fairly well preserved. Profiled at the top and bottom, the upper part of
the altar features a pediment with stylized corner acroteria. Designed on a single side in four lines, the inscription covers the entire surface of the inscription area. Due
to the lack of space, δι was not inscribed.

Sunak 2 (Res. 4): Tarihi, malzemesi, korunma durumu
ve alınlık düzenlemesi ile Sunak 1 ile benzeşmektedir.
Tek yüzde üç satır olarak düzenlenmiş olan yazıt, yazıt
alanının tümünü kaplamaktadır.

Ἀ̣ρτέ-

δι Κ̣ομβι-

Ἀ̣ρτέμι-

μι[δι] Κ̣ο-

κῇ.

μβικ-

Artemis Kombike’ye (adak)

ῇ.

Artemis Lykia’da, bölgenin baş tanrısı olan Apollon’dan
sonra en çok saygı gören ve ele geçen sunakların da gösterdiği gibi tapınımı tüm bölgeye yayılan tanrılar arasında
yer almaktadır. Tanrıça’nın Ksanthos için öne çıkan değeri, kent girişindeki Vespasianus Takı’nda annesi ve kardeşi
ile betimlenmesi Letoon’da bulunan Leto – Apollon –
Artemis’e adanmış kült alanı ve tapınakları ile de kendini
göstermektedir.

To Artemis Kombike (votive)
Altar 2 (Fig. 4): It is quite similar to Altar 1 in terms of
its date, material, state of preservation, and pediment
decoration. Designed as three lines on a single side, the
inscription covers the entire surface of the inscription
area.
Ἀ̣ρτέμιδι Κ̣ομβικῇ.
To Artemis Kombike (votive)
As demonstrated by these altars, Artemis was one of the
most venerated gods of the region after Apollo, the chief
god of Lycia, and her worship was spread across the
entire region. The goddess’s significance for Xanthos is
indicated on the Gate of Vespasian at the city’s entrance
and her depiction with her mother and sister in the cult
area and temples dedicated to Leto-Apollo-Artemis in
Letoon.
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Limyra 2016
Martin SEYER

Limyra’da 2016 yılı çalışmaları Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın verdiği izinle 8 Ağustos günü başladı,
ancak T.C. Dışişleri Bakanlığı’nca Avusturya kazılarının
durdurulması nedeniyle 31 Ağustos gün sona ermek
zorunda kaldı. Bakanlık Temsilcisi Antalya Müzesi’nden
Ç. Ulutaş’a teşekkür ederiz.

The 2016 Campaign at Limyra commenced on 8 August
2016 with the permission granted by the Ministry of
Culture and Tourism. Due to the early termination of the
Austrian excavations by the Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Turkey, it had to be finished on 31
August 31. We would like to express our thanks to the
state representative Ç. Ulutaş of the Antalya Museum.

Araştırma Odağı “Limyra Şehircilik İncelemeleri”
(M. Seyer)

Research Focus on “Urbanistic Studies in Limyra”
(M. Seyer)

Üç yıllık ön görülen “Limyra’nın Hellenistik Dönem’de
Kentsel Gelişimi” projesinin Avusturya Bilim Fonu (FWF)
tarafından kabul edilmesiyle şehircilik üzerine araştırmalarımız 2016 yılında hız kazandı. Söz konusu dönemde
Limyra’nın gelişimine özel bir önem verilmelidir. Bu
yoğun amaç yelpazesini gerçekleştirebilmek için birkaç
alanda kazı, jeoarkeolojik ve jeofizik incelemeler, mimari ve epigrafik çalışmalar, kent içi inceleme, geç antik
surlarda devşirme olarak kullanılan çok sayıda mimari
bloğu inceleme projesi planlandı. Ne var ki, bu projelerin
sadece çok küçük bir kısmı yürütülebildi.

With the approval of the scientific project “The Urbanistic
Development of Limyra in the Hellenistic Period” for
three years by the Austrian Science Fund (FWF), the
research program on urbanism was intensified in 2016.
Particular focus was given to the development of Limyra,
especially in the concerned era. In order to achieve the
ambitious goals, several excavations, geoarchaeological
and geophysical surveys, architectural and epigraphic
studies, an intra-urban survey, and a project to study the
numerous architectural blocks used as spolia in the Late
Antique city walls were planned. However, just a small
part of these research projects could be carried out.

Limyra Batı Kent Kazıları – Limyra Polis Batı
(A. Dolea, katkıda bulunanlar: S. Anton –
J. Hangartner – K. Kainz – H. Lotz – B. Orakçılar)

Excavation in the West City of Limyra – Limyra Polis
West (A. Dolea in collaboration with S. Anton –
J. Hangartner – K. Kainz – H. Lotz – B. Orakcılar)

Limyra Batı Kent çalışmaları 8 Ağustos günü başladı ve
2013 yılında Caius Caesar Kenotaphionu’nun kuzeyinde
ve Geç Antik surları batı kapısının doğusunda yapılan
GPR (yer radarı) tarama sonuçlarını doğrulamak ve
kentin kentsel gelişimi üzerine daha fazla bilgi toplamak
amaçlandı.

The excavation in the West City started on 8 August
2016 with the purpose to verify the results of the Ground
Penetrating Radar (GPR) undertaken in 2013 in the area
to the north of the Cenotaph of Caius Caesar and to the
east of the west gate of the Late Antique city wall. It was
also hoped that more information would be revealed
concerning the urbanistic development of the city.

Sektörün yüzey alanı 4 x 4 m ebatlarında ve birbirinden
1 m uzakta konumlanan altı açmaya (SO 01-06) bölündü (Res. 1). Durumun genelinde hemen bir fikir sahibi
olabilmek için altı açmanın tümünde birden kazıya
başlandı. Yukarıda bahsedildiği üzere kazılar ancak üç
hafta sürebildi; bu sürede yapılan çalışmalar, arazide
ve depoda olmak üzere iki bölümden ibarettir. Tüm
açmalarda en üstteki tabakalar yakın zamana ait humus

The surface of the sector was split in six trenches (SO 01
- 06) measuring 4 x 4 m with 1 m distance in between
(Fig. 1). Excavation began simultaneously in all of the six
trenches in order to get an immediate overview of the
complete situation. As mentioned above, the excavation
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Fig. 1   Limyra, Excavation Polis West, SO 1-6, Plan.

Res. 1 Limyra, Polis Batı’da kazılar, SO 1-6, Plan.

was limited to three weeks. It consisted of work on the
field and in the depot. In all the trenches the uppermost
layers were interpreted as recent humus depositions and
modern interventions, such as foundations for the green
houses which were built on the site in the 1970s. In SO
01 and 02 a plastic water pipe and electric cables had
caused severe damage, especially to an ancient circular construction which already could be recognized
in the results of the geophysical survey. The pipes and
wires were removed. In the other trenches (SO 03 – 06)
modern interventions (i. e., the construction remains of
greenhouses and other agricultural features) could be
observed as well. Below them layers with mixed material and finally ancient layers and structures were found
in all of the six trenches.

birikimleri ve 1970’lerde bu alanda kurulan seralarla ilgili
müdahalelerle ilgiliydi. SO 01 ve 02’de jeofizik taramada
saptanan antik yuvarlak bir yapı, plastik su boruları ve
elektrik kabloları döşenmesinden büyük zarar görmüştü.
Borular ve kablolar kaldırıldı. Diğer açmalarda da (SO
03-06) sera inşaatı kalıntıları ve diğer tarımsal özellikler
gibi modern müdahaleler gözlenmiştir. Bu tabakaların
altında tüm altı açmada da hem karışık hem de antik
tabaka ve yapılara ait kalıntılara ulaşılmıştır. İlk yorumlara göre ulaşılan en eski yapılar SO 01’de saptanan taş
döşeme ve opus caementicium tekniğinde inşa edilmiş
duvar kalıntılarıdır. Daha geç tarihli duvarlar daha erken
duvarları kullanmış ve kendilerine dahil etmiş görünmektedir. SO 01’deki taş döşemenin tekniği ve taşların
yönlenimi 2011 ve 2012 yıllarında Limyra Batı Kapı
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The preliminary interpretation of the revealed situation
suggests that the oldest structures are the stone pavement uncovered in SO 01 and some fragments of walls
with an opus caementitium construction technique. The
later walls seem to use and integrate the earlier structures. According to the technique and the orientation of
the slabs, the pavement in SO 01 makes the impression
of being the continuation of the street of the Roman
Imperial/Late Roman period which was partly uncovered during the excavations at the West Gate of Limyra
during the years 2011 and 2012. A similar pavement
was also found in SO 02, 03, 04, and 05, but at least
in the moment it seems to be different somehow from
the one in SO 01 concerning the building technique.
The latest ancient structure investigated this year is the
circular building in SO 01 and 02. It interferes with a
wall to the northeast and overlaps the stone pavements
and seems to consist of two phases of construction, one
of which might also be a repair. It is not possible at this
moment to determine its function, since the excavation
stopped before the filling could be removed (Fig. 2).

kazılarında kısmen açığa çıkarılan Roma İmparatorluk
/ Geç Roma Çağı sokağının devamı olduğu izlenimini
vermektedir. SO 02, 03, 04 ve 05’te de benzer bir döşeme saptanmış olmasına karşın inşa teknikleri farklıdır. Bu
yıl incelenen en yeni yapı ise SO 01 ve 02’de saptanan
yuvarlak yapıdır. Bu yapı kuzeydoğudaki bir duvarla
çakışmaktadır ve taş döşemelerin üzerinde konumlanmıştır. İki yapı evresine sahip görünmektedir fakat
bunlardan biri onarım olabilir. Üzerindeki dolgu tam
kaldırılamadan kazılar durdurulduğu için bu yuvarlak
yapının işlevine dair yorum yapmak mümkün değildir
(Res. 2). Kayda değer bir bulgu ise, toprak zemin üzerine çökmüş tabakalardan anlaşıldığı üzere pişmiş toprak
inşaat malzemelerinin sektörün doğu yarısında birikmiş
olmasıdır. Buluntular arasında önemli bir durum da bu
kısa kazı sezonunda 255 bronz sikke gibi yoğun sikke
ele geçmesidir. Büyük çoğunluğu SO 05 ve 06’da iyi belgelenen toprak taban veya dolgular içinde ele geçmiştir
ve bunlar Limyra Batı Kenti’nin yaşadığı son evrede iyi
belgelenen katmanlardan en yüksek bronz sikke bulgusudur. Kronolojik açıdan bakıldığında, 5.-7. yy.’lar

Fig. 2
Limyra, Excavation
Polis West, SO 1-6,
Orthofoto.
Res. 2
Limyra, Polis Doğu’da
kazılar, SO 1-6,
Orto-foto.
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Another detail worth mentioning is an accumulation of
ceramic construction material mainly in the eastern half
of the sector. This is documented from collapsed layers
which were usually on top of earthen floors.

arasına tarihlenen bu sikkeler de buluntuların geri kalanıyla
uyum içindedir.
Buluntularda Geç Roma / Erken Bizans dönemleri ağırlıklı görünmektedir. Seramiklere göre, ellenmemiş en geç
tabakalar MS 6. yy. içlerine ve daha eski tabakalar ve
buluntular ise MS 5. yy. ikinci yarısına tarihlenmiştir. Bu
yılki çalışmaların önemi, Limyra’nın Geç Antik Dönem’de
gelişimi üzerine, açığa çıkarılan yapılar ve buluntular ile
ilintili olarak stratigrafinin çok ayrıntılı belgelenmesiyle
birlikte yeni bilgiler edinilmesidir. Roma İmparatorluk
ve Hellenistik dönemlere ait tabakaların ve yapıların
belgelenmesi kazının durdurulması nedeniyle gerçekleştirilememiş olmasına karşın söz konusu alandaki kazılar
gelecek vaat etmekte ve Limyra’nın en azından Erken
Bizans Dönemi’ne kadar yaşayan bir kent olduğunu
göstermektedir.

Concerning the finds, a significantly high number of
255 bronze coins found during this short campaign has
to be mentioned. The large majority were derived from
well-documented contexts such as mud floors or fillings,
especially in SO 05 and SO 06. This is by far the highest
number of bronze coin finds from well-documented layers concerning the final phase of functionality inside the
walls of the West City of Limyra. From a chronological
point of view, the coins are closely related to the rest
of the finds and placed between the 5th and 7th centuries A.D.
Preliminary information therefore indicates that a majority of finds are Late Roman/Early Byzantine. Based on
the pottery, the latest rather undisturbed ancient layers
could be dated in the 6th century A.D., while earlier
layers and finds belong to the second half of the 5th
century A.D. The importance of this year’s campaign
consists in bringing new information concerning the
urbanistic development of Limyra in the Late Antique
period, together with a very detailed documentation of
the stratigraphy correlated with the revealed structures
and finds. Although the aim to document layers and
structures of the Roman Imperial and Hellenistic periods
could not be achieved due to the unplanned short duration of the 2016 season, the results of the first season
of excavation in the concerned area are very promising
and underline that Limyra was a flourishing city at least
until Early Byzantine times.

Paleo-coğrafya İncelemeleri (F. Stock – L. Uncu –
H. Brückner)
Kentin batı ve doğu kesimlerinde ve kentsel merkezin
dışındaki alanlarda paleo-coğrafik gelişimi rekonstrükte
edebilmek için on sekiz karot (Lim 4-Lim 21) alınmıştır
(Res. 3). İnceleme amaçları şunlardır: (i) eski bir nehir
yatağı savını test etmek, (ii) eski gölün azami sınırlarını
saptamak, (iii) deprem kronolojisini saptamak, (iv) kıyı
şeridinin konumunu saptamak, (v) yerleşme tabakalarının kalınlığını saptamak.

Piskoposluk Kilisesi’nde alınan karotlar
Limyra Doğu Kenti’nde konumlanan Piskoposluk
Kilisesi’nde dört adet karot alınmıştır: Lim 8 ve 9 kilisenin kuzeydoğu kesiminden, Lim 10 ve 11 ise güneybatı
kesiminden alınmıştır (Res. 4). 2015 yılında alınan Lim
3 gibi en üst 2.20 m’lik kısım (Lim 11: 0-4.20 m yüzey
altı) obje (keramik, mermer, tuğla ve cam) ve taş açısından zengindir. Bu seviyenin altında ise kireçtaşı döşemeyle bataklık bir alan konsolide edilmiştir. Arkeolojik
tabakalar akmaz göl haline gelen eski bir nehir yatağı
üzerine oturmaktadır. Yukarıya doğu incelen dereceli
tabakalanma buna işaret eder. Nehir, gölsel sedimanları erozyonla aşındırmış ve araya iki turba tabakası
girmiştir.

Palaeogeographical Research (F. Stock – L. Uncu –
H. Brückner)
Eighteen drill cores were retrieved (Lim 4 - Lim 21)
to reconstruct the palaeogeographical development
in the western and eastern city and outside the urban
center (Fig. 3). The research goals were: 1) to test the
hypothesis of a former river course; 2) to reveal the
maximum extension of the former lake; 3) to establish
the earthquake chronology; 4) to locate the position of
the coastline; and 5) to determine the thickness of the
settlement layers.

Doğu Kent’te alınan karotlar
Nehir yataklarının yer değiştirmesini ve iskan tarihini
daha iyi anlayabilmek amacıyla Lim 4, 4/1 ve 4/2 çardakların kuzeyinde, Lim 5, 6, 7 ise “Steingarteninsel”
(taş bahçesi adası) denilen yerde alınmıştır. Lim 5 ve 7,
9-10 m derinliğe kadar ulaşmasına karşılık, Lim 4/1, 4/2
ve 6 ise yüzeyden 1.40 ila azami 3.40 m aşağıya kadar

Drill Cores in the Episcopal Church
Four drill cores were conducted in the Episcopal Church
in the East City: Lim 8 and 9 in the northeastern part
of the church; Lim 10 and 11 in its southwestern part
(Fig. 4). Like Lim 3 from 2015, the upper 2.20 m (Lim 11:
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Fig. 3   Location of drill cores in Limyra.

Res. 3 Limyra kentindeki karot alım lokasyonları.

Fig. 4   Drill core Lim 10.

Res. 4 Karot Lim 10.

0-4.20 m b.s.; below surface) are rich in artefacts such as
fragments of ceramics, marble, brick, and glass as well
as stones. Below this layer, the swampy environment

inebilmiştir çünkü burguyu dolduran kireçtaşı tabakaları
nedeniyle matkap işi durdurulmuştur.
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Tüm sediman karotları en dipten, yüzeyden 5-6 m aşağısına kadar gölsel sedimanlar içerir. Araya giren turba
katları ise siltlenme sürecinin başlangıcını temsil eder.
Üstte akarsu kumları yukarıya doğru incelerek (dipte
çakıl, giderek kum ve alüvyon) dizilir. Bunlar, değişen
nehir yatakları hakkında fikir verir. En üstte ise antropojenik tabakalar yer alır. Sadece Lim 7 bir istisnadır: hiçbir
akarsu sedimanı saptanmadığı gibi kültürel tabakalanma
yüzeyden 4.72 m aşağıda başlar.

had been consolidated with a limestone pavement. The
archaeological strata cover a former river channel which
had been transformed into an oxbow lake. This may
be attested by the graded bedding with fining-upward
sequence. The river-eroded lacustrine sediments have
two peat layers intercalated into them.

Drill Cores in the Eastern City
To better understand the shift of the river channels and
the settlement history, Lim 4, 4/1, and 4/2 were drilled
to the north of the chardaks and Lim 5, 6, and 7 on
the so-called “Steingarteninsel”. Lim 5 and 7 reach
depths of 9-10 m, Lim 4/1, 4/2 and 6 only 1.40 to max.
3.40 m b.s. (The drilling process was stopped due to
auger-filling limestone layers.). All sediment cores are
dominated by lake sediments from the base to 5-6 m
b.s. Peat layers are intercalated and represent the starting siltation process. Fluvial sands follow on top with a
fining-upward sequence (gravel at the base overlain by
sands and alluvia). They provide information about the
changing river channels. The uppermost part is made
up of anthropogenic layers. Only Lim 7 is an exception:
no fluvial sediments were detected and cultural layers
already start at 4.72 m b.s.

Paleo-göl ve deprem tarihçesinin azami sınırları
Doğu ve Batı kentler arasında alınan Lim 12 ile Lim 16-19
karotları, özellikle (i) bu alanda eski nehir yatağı varlığı
savını, (ii) eski gölün azami sınırlarını, ve (iii) deprem
kronolojisini doğrulamak için önem taşıyordu. Lim 12’de
dipte araya girmiş turbalarıyla gölsel sedimanlar saptandı. Bunun üzerinde sırasıyla yüzeyden 5.6 m aşağısına
kadar kumlar yer alıyor. Bunları çakıllardan oluşan keskin bir kontak ayırıyor. Bunların da üzerinde turba (yak.
25 cm), limnik katmanlar, çakıllı akarsu katları, alüvyon,
ve bir taş katmanı (yüzeyden 2.95-2.88 m aşağıda) yer
alıyor. Karotun üst katmanları kültür tabakalarıyla karakterize olmuştur.
Kanımızca keskin kontaklar depremlere (ko-sismik hareketler) karşılık gelmektedir. Limyra civarında depremler
oldukça yaygındır. Dolayısıyla, turba tabakalarını C14 ile
tarihlendirmek önemlidir. Daha kaba sedimanlı göl kıyısı
yüzeyden 5.60 m aşağıda saptanmıştır.

Maximum Extension of the Palaeolake and
Earthquake History
Drill cores Lim 12 and 16-19 between the eastern and
the western city were of special interest for verifying
1) the hypothesis of a former river course in this area,
2) the maximum extension of the former lake, and
3) the earthquake chronology. Lim 12 shows at the base
lake sediments with intercalated peats. On top are follow
sands (up to 5.60 m b.s.). A sharp contact separates them
from pebbles. They are overlain by peat (ca. 25 cm),
limnic strata, fluvial layers with pebbles, alluvium, and
a stone setting (2.95-2.88 m b.s.). The uppermost part of
the drill core is dominated by cultural layers.

Bu sediman sekansı, özellikle 5-6 m seviyesinde, Lim
16, 17 ve 19’da teyit edilmiştir – Lim 18, masif taş
katmanı nedeniyle 3 m’de kalmıştır: turbanın yanı sıra
kaba gölsel sedimanlar, büyük çakıllar ve köşeli taşlar.
Göl kıyısı yüzeyden hep 5.60 m aşağıda saptanmıştır. Taşlar ise bilinçli olarak istiflenmiş gözükmektedir.
Üstteki turba, değişen hidrolojiyi ve ko-sismik çöküntüyü temsil ediyor olabilir. Akarsu sedimanları, eski nehir
yatağı savını desteklemektedir. En üstteki 3 m kültür
katlarını içerir.

We think that the sharp contacts go along with earthquakes (coseismic movements). In the environs of
Limyra, earthquakes are quite common. Therefore, dating the peat layers (with 14C) is of great interest. The
lakeshore with coarser sediments was proven at a depth
of 5.60 m b.s.

Hellenistik Şehirde alınan karotlar
Lim 21, Hellenistik kent içinde alınmıştır. Pleistosen
yamaç döküntüsü, yüzeyden 4.40 ila 2.77 m arasında
görülür ve üzerinde 2.77-2.70 m arasında bir geçiş zonu
saptanmıştır. Bunun üzerinde kültür katmanları yüzeye
kadar ulaşır. Buna göre, insanların doğrudan yamaç
döküntüsü üzerine yerleştikleri anlaşılmaktadır.

This sediment sequence, especially at a depth of 5-6 m,
was confirmed in Lim 16, Lim 17, and Lim 19: coarse
lake sediments, large pebbles, and edged stones as
well as peat (Lim 18 only has a depth of 3 m since
drilling was stopped due to a massive stone layer). The
lakeshore always occurs at a depth of 5.60 m b.s. The

Lim 15 yüzeyden azami 7.45 m’ye inmiştir ve bir duvar
yakınındadır; ağırlıkla kireçtaşı içerir. Yamaç döküntüsüne geçiş açıkça görülememiştir. Lim 14’ün dibi ise akarsu
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Fig. 5   Drill core Lim 20 located between Limyra and the sea.

Res. 5 Limyra ve deniz arasında konumlanan Lim 20 karotu.

stones seem to have been intentionally deposited. The
peat on top may represent the changing hydrology and
coseismic subsidence. The fluvial sediments support the
assumption of a former river course. The uppermost 3 m
are cultural layers.

ve limnik/bataklık sedimanlar ile karakterize olur. Kültür
katmanları, keskin bir kontak ile yüzeyden 5.73 m aşağıda başlar.

Antik kentin dışında alınan karotlar
Lim 13 karotu antik kentin güneydoğu tarafında alınmıştır ve diğer karotların sediman tabakalarını teyit etmiştir: limnik (gölsel sedimanlar) üzerinde akarsu fasiyesi
(yukarı doğru incelen sekans, kumlar, alüvyon).

Drill Cores in the Hellenistic City
Lim 21 was drilled in the Hellenistic city. Pleistocene
slope debris occurs from 4.40 to 2.77 m b.s. and is
overlain by a transition zone (2.77-2.70 m b.s.). Cultural
layers follow up to the surface. They reveal that people
settled directly on top of slope debris.

Lykia hakkındaki kitabında E. Öner (2013), Limyra
ile deniz arasında bir yapıdan söz etmişti. Lim 20 bu
alanda alınarak, söz konusu yapı doğrulanmak istenmiştir (Res. 5). Akarsu sedimanlarının üzerinde homojen
kumlar (kontak yüzeyden 5.65 m aşağıdadır) gelir. Bu
kumlar, kumullarca örtülen bir kumsal bariyerini temsil
etmektedir. Dolayısıyla, gölün kökeninin bir lagün olması
en muhtemel olan fikir görünmektedir. Öner’e göre bu
göl derin olmalıdır, çünkü en üst 15 m’lik kısımda ne
denizel ne de az tuzlu fosiller saptanmıştır.

Lim 15, located close to a wall (max. depth 7.45 m b.s.),
is dominated by limestones. The transition to the slope
debris was not clearly visible. The base of Lim 14 is
characterized by fluvial and limnic/swampy sediments.
Cultural layers start at 5.73 m b.s. with a sharp contact.

Drill Cores outside the Ancient City
Lim 13 from southeast of the ancient city confirms the
sediment layers of the other drill cores: on top of limnic
(lake sediments) follow fluvial facies (fining-upward
sequence, sands, and alluvium).

Geç Klasik / Erken Hellenistik Dönem Seramikleri
(K. Kugler)
2016 kazı sezonunda daha önce ortaya çıkarılan malzemenin işlenmesine başlandı çünkü bu yılki kazı çalışmaları çerçevesinde Hellenistik tabakalara ulaşılmamıştır.

In his 2013 book about the paleogeography and geoarchaeology of Lycia, Ertuğ Öner mentioned a structure
between Limyra and the sea. Lim 20 was carried out in
this area in order to verify its nature (Fig. 5). On top of
fluvial sediments follow homogeneous sands (contact
at 5.65 m b.s.). They represent the uppermost layers of

İlk önce Batı Kapısı’nda 2011 ve 2012 yıllarında U.
Schuh sorumluluğunda gerçekleştirilen eski kazı malzemelerine bakıldı. Toplamda, buluntu no. 064’ten 144’e
kadar incelendi ve yaklaşık 320 teşhis edilebilir parça
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a beach barrier which are overlain by dunes. Thus, the
presumption that the origin of the lake was a lagoon
is the most probable one. It must have been deep (see
Öner); in the uppermost 15 m no marine nor brackish
fossils were found.

Late Classic / Early Hellenistic Pottery (K. Kugler)
During the 2016 campaign, the processing of older
excavation material was started, because within the
scope of the excavation campaign no Hellenistic layers
had been reached.
At first, a look at the material of the former excavation
at the West Gate, which took place in 2011 and 2012
under the responsibility of U. Schuh, was taken. In total,
the finding numbers 064 to 144 were examined and
approx. 320 diagnostic pieces were taken out. These
sherds were all drawn, photographed and analysed.
Initial studies show that the material differs merely in
some points from the West City material, which was
examined by J. Gebauer in 2003-2005. The so-called
“Streifen-und Wellenbandkeramik”, which is mainly
dated to the 6th and 5th century B.C., but nevertheless in some cases can extend to the 4th century B.C.
in the Lycian area, makes up a large part within the
West Gate material. (Fig. 6) Within this material, there
is only one single sherd with bichrome painting, the
remaining “Streifen-und Wellenbandkeramik” is solely
single coloured. Among this large spectrum, only a few
red-figured fragments appeared. This is one of the differences in comparison to the West City excavation,

Fig. 7   West Gate Excavation, Black glazed pottery of the 5th and
4th centuries B.C.
Res. 7 Batı Kapısı Kazısı, MÖ 5. yy. ve 4. yy. siyah firnisli seramik

seçildi. Bu parçaların hepsinin çizimi yapıldı, fotoğrafla
belgelendi ve analiz edildi. İlk incelemelere göre bu
malzeme, 2003-2005 yıllarında J. Gebauer sorumluluğunda kazılan Batı Kent’te ele geçen malzemeden
yalnızca birkaç hususta farklılaşmaktadır. “Streifen- und
Wellenbandkeramik” (şeritli ve dalgalı bantlı keramik)
denilen ve asıl olarak MÖ 6. ve 5. yy.’lara tarihlenen
fakat Lykia Bölgesi’nde MÖ 4. yy.’a da çekilebilen bu
malzeme Batı Kapısı malzemesi içinde büyük bir grup
oluşturmaktadır (Res. 6). Bu malzeme grubu içerisinde
yalnızca tek bir örnek iki renkli boyama bezemeye sahip
olup geri kalan tüm “Streifen- und Wellenbandkeramik”
örnekleri tek renklidir. Bu büyük spektrum içinde yalnızca birkaç tane kırmızı figürlü fragman yer alır. Batı Kent
kazısı buluntularıyla arasında saptanan farklardan biri bu
olup bir diğeri ise siyah figürlü parçaların yokluğudur.
“Streifen- und Wellenbandkeramik”ten sonra en büyük
grubu siyah firnisli mallar oluşturur. İlk incelemeler, bu
malların en tipik ve iyi bilinen formlarına sahip olduğumuzu göstermektedir (Res. 7). Black-on-Red mallar ve
tipik Hellenistik kabartmalı mallar da Batı Kapısı buluntuları içinde tamamen eksiktir.
Ayrıca, Xñtabura Lahdi çevresinde yapılan kazılarda ele
geçen seramikler de incelenmiş ve yaklaşık 80 parça
daha ayrıntılı incelemeler için seçilmiştir. Asıl kazı çalışmasıyla ilgili bilgi eksikliği nedeniyle buluntu noktalarının kesin saptanmasında sıkıntılar yaşanmasına karşın
çok ilginç bir buluntu grubu söz konusudur. Bu spektrum dahilinde yoğunluk siyah firnisli mallar grubuna

Fig. 6   Limyra, West Gate Excavation, Fragment of the rim of the
so called „Streifen- und Wellenbandkeramik“.
Res. 6 Limyra, Batı Kapısı Kazısı, "Şeritli ve Dalgalı Bantlı
Seramik" ağız kenarı
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aittir ve ilk incelemelere göre bu grup da tipik ve iyi
bilinen formlarla temsil edilmektedir. Koyu kırmızımsı
kahve rengi veya koyu gri astarlı birkaç parçanın yanı
sıra Doğu Sigillata grubuna atfedilebilecek az sayıda
parça da saptanmıştır. Nihayette, bu buluntu grubunda Hellenistik kabartmalı mallara ait iki parça tespit
edilebilmiştir. Limyra’da, değişik buluntu grupları içerisinde ya hiç ya da çok az sayıda ele geçen Hellenistik
kabartmalı malların pek önemli olmadığı akla gelmektedir. Daha ileriki çalışmalarda bu hususun irdelenmesi
gerekmektedir.

another one is the lack of black-figured fragments. The
black-glazed-ware is clearly the largest part besides the
“Streifen-und Wellenbandkeramik”. First studies show
that we have to deal with the typical and well-known
forms of this ware. (Fig. 7) Black-on-Red-ware is missing
completely within the material of the West Gate as well
as the typical Hellenistic relief ware.
Additionally, the ceramics from the excavations around
the Xñtabura-sarcophagus were examined and approx.
80 selected pieces were taken out for further studies.
Despite some difficulties with the reconstruction of the
provenance due to missing information of the actual
excavation work, it is a very interesting finding complex.
Within this spectrum, the black-glazed-ware clearly
dominates and first studies show that it also includes the
typical and well-known shapes of this ware. There are
some sporadic sherds with dark reddish brown or dark
grey slip and few sherds can be assigned to the eastern
Sigillata. And finally, only two sherds of Hellenistic relief
ware appear in this finding complex. Hellenistic relief
ware obviously did not play a significant role in Limyra
because it appears only in small or no numbers in the
different finding complexes. This is an aspect that needs
to be explored in further investigations.

Bu çalışmanın yanı sıra sondajlarda ele geçen seramikler
de incelenmiş, gözlemlenmiş, sayılmış ve ilk incelemeler
yapılmıştır.

Anıtların restorasyon ve konservasyonu (M. Seyer)
Xñtabura Lahdi
Akropol tepesinin sarp yamacındaki anıtsal Xñtabura
Lahdi’nin restorasyonuna yönelik ilk adım olarak, tiyatrodan doğrudan bu lahde erişimi sağlayacak bir yol açılmaya başlandı. Ancak kazının durdurulması neticesinde
çalışma başladığı gibi sona erdi.

Roma Tiyatrosu

Beside this work, the ceramics from the drilling cores
were examined. These fragments were sighted, counted
and first investigations were made.

Limyra’daki Roma tiyatrosunun restorasyonu için, her tür
çalışmaya altlık sağlayacak olan 3B lazer tarama gerçekleştirildi (Res. 8).

Restoration and Preservation of Monuments
(M. Seyer)
Sarcophagus of Xñtabura

Çocukların Limyrası (Res. 9) (Z. Kuban – Tokgöz)
Limyra antik kentinin içinde bulunduğu Saklısu Köyü
çocuklarına yönelik Çocukların Limyrası çalışmasına
2016 yılında da devam edildi. Üç farklı grup olarak
yürütülen çalışmalara köyden yaklaşık 48 çocuk katıldı.
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde okuyan 15 lisans ve yüksek
lisans öğrencisi Tiyatro, Araba ve “Minikler” atölyelerini
gerçekleştirdi.

As a first step for the restoration of the monumental sarcophagus of Xñtabura on the steep slope of the acropolis
hill, the creation of an access path was started. This was
designed to lead from the Roman theater directly to the
tomb. Due to the excavation’s sudden closure, this work
had to be stopped immediately.

Dört yıldır ilk kez kazı yapıldığı için en küçüklerle doğrudan arkeolojik alanla ilgili biraz çalıştık. Küçük hikayelerle antik kentte yaşamış insanları arıyoruz; onlarla
ilgili soru soruyoruz ve geçmişe dair bilgileri resimlerle,
maketlerle aktarmaya çalışıyoruz. Minik gruptaki çocuklar 5-8 yaş arasında bulunuyorlar.

Roman Theater
To start with restoration measures at the Roman theater
in Limyra, a 3D Laser-Scan was produced, which will
serve as a solid base for any further activity (Fig. 8)

Limyra for the Children (Fig. 9) (Z. Kuban-Tokgöz)

Tiyatro ekibine genelde her yıl aynı çocuklar katılıyor, bu
yüzden yetenekli ve hevesli olan çocuklar bu atölyede
yer alıyor. Belirli bir yaştan sonra kızlar yollanmıyor.
Oğlanlar da gelmiyor. Bu yılki oyun Güngör Dilmen’in
“Midas’ın Kulakları” adlı eserinden esinlenerek hazırlanıp oynandı.

The Limyra for the Children activity that targets the children of Saklısu, where the ancient city of Limyra is located, continued in 2016. About forty-eight children from
the village participated in the activities arranged in three
groups. Fifteen undergraduate and master’s students
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from the Faculty of Architecture of ITU conducted the
workshops titled “Theater, Carts and “Youngsters”.
As excavations were conducted for the first time in the
last four years, we introduced the youngest ones to
fieldwork. We looked for people who had lived in the
city. Using mini-stories we asked questions about them
and tried to communicate information on the past using
pictures and models. The Youngsters group consisted of
children aged between five and eight.
Generally the same children attend the Theater group,
thus usually skilled and ambitious ones join this activity.
Girls are not sent after a certain age, and boys do not
come either. This year’s play was “Midas’s Ears” by G.
Dilmen.
The most difficult group is the adolescent boys. As the
same group gets together, girls cannot never get in. The
university team members were mostly girls, and together
with them, they produced wooden carts with handlebars, seats, and wheels with great care and enthusiasm.
Then they raced. After the “Yörük Rally” the children
stated they wanted to keep the carts, so the carts are
still safe.

Fig. 6   Limyra, Roman Theater, 3D Laser Scan.
Res. 6 Limyra, Roma tiyatrosu, 3B lazer tarama.

Köyde en büyük zorluğu çıkartan grup ergen yaştaki
erkek çocuklarından oluşuyor. Hep aynı ekip bir araya
geldiği için aralarında kızlar hiç barınamıyor. Kızların
ağırlıkta olduğu bir üniversite ekibiyle beraber büyük

Fig. 6   Youngest group of participants for Limyra for the Children project.
Res. 6 “Çocukların Limyrası” projesinin en genç katılımcı grubu.
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Since the excavations were halted by the decision of the
Ministry, the Limyra for the Children project had to halt
as well. We could not conduct archaeological fieldwork
together with the other groups. The significant point
was that we could not perform the theatrical play for
the parents, which was the most important part of the
entire project. Thus, this critical part of the project was
aborted, and the villagers’ mindset, which we have been
trying to rectify, emerged again as the pot was stirred.
Although the future is an unknown equation, we hope
to be with the children again next year.

bir heyecan ve disiplinle, gidonlu, oturaklı ve tekerlekli
ahşap arabalar imal edip sonunda onları yarıştırdılar.
Yörük Ralli’den sonra çocuklar arabalara sahip çıkmak
istediklerini söylediler. Arabalar hala kullanılıyor.
Bakanlık kararıyla kazı erkenden kapatılınca Çocukların
Limyrası da eksik kaldı. Diğer gruplarla arkeolojik alanla
ilgili bir çalışma yapamadık. Ama en önem verdiğimiz
kısım, annelere ve babalara “oyunu sunmak”, gerçekleşemedi.
Gelecek bilinmeyen bir denklem olsa da bizler, şartlar
uygun olduğu takdirde gelecek sene çocuklarla beraber
olmayı istiyoruz yine.
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Myra and Andriake Excavations of 2016
2016 Yılı Myra ve Andriake Kazıları
Nevzat ÇEVİK – Süleyman BULUT – Afşin AYGÜN – Özgü ÇÖMEZOĞLU UZBEK

The Myra and Andriake excavations in 2016 were carried out between July 18 and September 9 with contributions from the Ministry of Culture and Tourism,
Akdeniz University, Koç University AKMED, Demre
Municipality, and Manavgat Municipality. We would
like to thank all the institutions and individuals for their
support. The majority of the 2016 season was spent
with handovers, landscaping, and conservation work,
along with essential corrections of the critical faults of
the 2014-2015 excavations. In addition, excavations
were carried out in Andriake Southeast Necropolis and
Chamber Tomb 4.

2016 yılı Myra ve Andriake kazıları 18 Temmuz – 9 Eylül
tarihleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz
Üniversitesi, Koç Üniversitesi AKMED (Suna & İnan
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi), Demre
Belediyesi ile Manavgat Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür
ederiz. 2016 sezonunun büyük kısmı devir teslim ve
2014-2015 kazılarının düzenlenmesi, tamamlanması,
çevre düzenlemesi ve de koruma çalışmalarıyla geçmiştir. Bunun yanında Andriake Güneydoğu Nekropolü’nde
ve Oda Mezar 4 de kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Andriake Güney Doğu Nekropol Kazıları: Andriake
liman yerleşimine doğu yönden girildiğinde karşılaşılan
ilk kalıntıların bulunduğu Güneydoğu Nekropolü, 3
oda mezar ve 2 khamosorion’dan oluşur. Söz konusu
nekropol, A Kilisesi’nin güneyinde yaklaşık 13 x 10 m’lik
bir alanı kapsar.

Andriake Southeast Necropolis Excavations: The
Southeast Necropolis, where the first ruins are encountered upon entering the Andriake harbor settlement
from the east, consists of three chamber tombs and two
chamosoria. This necropolis in question covers an area
of approximately 13 x 10 m to the south of Church A.

Oda Mezar 1: (Res. 1) Nekropol alanının güneybatısında yer alan mezar 2.88 x 2.59 m ölçülerindedir.
Moloztaş ve harç ile örülen ve anakaya üzerine oturtulan
duvarların kalınlığı 0.50-0.60 m olup 0.50 m ile 2.80 m
arasında değişen yüksekliklerde korunmuştur. Korunan
duvarlardan mezarın tonozlu bir üst örtüye sahip olduğu
açıkça anlaşılmaktadır. Eşik düzeyinde korunan 0.80
m genişliğindeki kapı, batıya bakar ve cephe duvarının
kuzey yanına çekilmiştir. Bunun nedeni küçük olan odanın iç kullanımını rahatlatmaktır. Odanın ortasına yakın
yerleştirilen ölü yatağının sadece zemin kısmı korunmuştur. 1.12 x 2.09 m ölçülerindeki dikdörtgen yatak altlığı
moloztaş ve harçla örülmüş ve yüzeyleri sıvanmıştır.
Olasılıkla bunun üzerinde de tıpkı 2 nolu mezarda
olduğu gibi plakalardan yatak oluşturulmuştu. Zeminde
ana kayanın fazla çıkıntıları kesilerek tesviye edilmiş ve
ara boşluklara dolgu yapılmıştır. Mezar odasının kuzey
duvarı yakınında bulunan kalıntıya göre mezarın tüm
zemini 3 cm kalınlığında kare tuğlalarla kaplı olmalıdır.
Mezar odası defineci tahribatı ve karışıklığı nedeniyle in

Chamber Tomb 1: The burial chamber of the tomb
(Fig. 1) in the southwest side of the necropolis area
measures 2.88 m by 2.59 m. Built with rubble and
mortar and set on the main rock, the wall has a thickness of 0.50 - 0.60 m and is preserved at heights varying between 0.50 m and 2.80 m. It is evident from the
preserved walls that the tomb had a vaulted ceiling.
Preserved at the threshold level, the 0.80 m-wide door
faces westward and is located closer to the north side
of the façade wall. The reason behind this is to improve
the interior use of the smaller room. Only the lower
part of the kline set at the center of the room has been
preserved. Measuring 1.12 x 2.09 m, the lower part of
the bed is built with rubble and mortar and the surface
is plastered. Quite possibly, a stone-covered kline was
created much like in Tomb 2. On the bottom of the bed,
many protrusions of the bedrock were cut and leveled,
and the interstitial spaces were filled. Based on the
remains located near the northern wall of the chamber,
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situ bilgiler vermekten uzaktır. Kalan birkaç obje de geniş
kapsamlı bilgi vermemektedir. Mezarın içinde insan
kemikleri; haç biçiminde küçük bir bronz kolye ucu;
bir boncuk; çok az sayıda cam kap parçaları; az sayıda
seramik parçaları; 1 adet küçük lahit teknesi parçası ve
mozaik parçası bulunmuştur.
Oda Mezar 2: (Res. 2) Mezar gurubunun kuzeydoğusundaki mezar, 1 numaralı oda mezardan yaklaşık 2 m
aşağı kotta konumlanmaktadır. Güney kesimde ana kaya
kesilerek 1.05 m genişliğinde bir koridor bırakılmıştır.
Odanın ölçüleri içten içe 3.80 x 4.13 m’dir. Ana kayaya oturtulan ve moloz taş ve harçla örülmüş duvarlar,
0.65-1.03 m arasında değişen farklı kalınlıklar gösterir.
Korunan duvar yükseklikler 0.45-2.20 m arasında değişmektedir. Duvarların son kısımlarındaki eğimlerden üst
örtünün tonoz olduğu açıklıkla anlaşılmıştır. Eşik düzeyinde kısmen korunan, 0.92 m genişliğindeki kapısı batıya
bakmaktadır ve cephe duvarının yaklaşık merkezindedir.
Girişin karşısına gelen 1.70 x 3.10 m ölçülerindeki kısım
mezar içi hareket alanı olarak bırakılmıştır. Ölü yataklarıyla zemin arasındaki yükseklik 0.20 m’dir. Zeminde
ana kayanın fazla çıkıntıları kesilerek tesviye edilmiş ve
ara boşluklarına dolgu yapılmıştır. Mezar odasında bulunan kalıntılara göre mezarın tüm zemini tuğlalarla kaplı
olmalıdır. Odanın üç yanı boyunca ölü yatakları birbirine
bağlı olarak ve aralarında sınır veya kot farkı olmaksızın
örülmüştür. Sağlam kalan güneybatı köşedeki örnek ışığında 85 x 85 cm ölçülerinde olduğu anlaşılan standart
kireç taşı levhalar tüm ölü yatakları boyunca aynı kotta
kaplanmıştır. Düzenlemeye göre her iki levhaya (1.70 m)
bir ölü denk gelmektedir. Buna göre yanlarda yer alan
4 levhalık kısımlarda uç uca iki ölü; baş tarafta kalan
2 levhaya da bir ölü yerleştirilmiş olmalıdır. Defineciler
tarafından dağıtılmış olan mezar odasında sadece GB
köşede sağlam ele geçen ölü yatağı levhaları üzerinde

Fig. 1   Burial chamber.
Res. 1 Oda mezar.

the entire floor of the tomb must have been covered
with square bricks with a thickness of 3 cm. The burial
chamber is far from providing in situ information due
to treasure hunter damage and pillage. The few remaining objects do not provide comprehensive information.
Human bones, a small cross-shaped bronze pendant, a
bead, very few glass bowl fragments, several ceramic
fragments, a small sarcophagus fragment, and mosaic
pieces were found in the tomb.
Chamber Tomb 2: The tomb (Fig. 2) in the northern
part of the group of tombs is located approximately 2
m down (north) from Tomb 1. In the southern part, the
bedrock was cut, and a 1.05 m wide corridor was left.
The measurements of the interior of the chamber are
3.80 m by 4.13 m. Set on the bedrock and built with
rubble stone and mortar, the walls have a thickness
ranging from 0.65 to 1.03 m. Preserved wall heights vary
between 0.45 and 2.20 m. It is evident from the curves at
the ends of the wall that the ceiling was a vault. The 0.92
m-wide door, partly preserved at the threshold level,
faces west and is at the approximate center of the façade
wall. Located across from the entrance, the partial tomb
chamber interior measuring 1.70 x 3.10 m was left
empty as a movement utility area. The height between
the klinai and the ground is 0.20 m. On the bottom of
the klinai, the protrusions of the main rock were cut
and leveled and the interstitial spaces were filled. Based
on the remains found in the burial chamber, the entire
floor of the tomb must have been covered with bricks.
Burial klinai in the form of a tricilinium run along the
three sides of the chamber, connected and built without
a border or level difference. Standard limestone plates,
which appear to be 85 x 85 cm in size based on the
extant sample in the southwest corner, are plastered at
the same level across the triclinia. Based on this arrangement, the four-plate section must have held two corpses

Fig. 2   Burial chamber.
Res. 2 Oda mezar.
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head to toe, and each of the two plates (1.70 m) at the
head accommodated one corpse. In the burial chamber
destroyed by treasure hunters, only a limited number of
human bones were found on the preserved triclinium
plates unearthed at the southwest corner. The discovery
of skull fragments at the head of the bed also showed
the orientation of it. In order to be able to set the plates,
a brick layer measuring 10 to 20 cm from the ground
was laid, and a load-bearing support protruding 0.10 m
inwards was formed. A total of ten plates were placed
on this support formed along the triclinium of the same
measurements. After the entrance, the first plate on the
right is fragmented, but all the pieces are intact, and the
second one is half-standing. These remains suggest that
the entirety of the triclinium was covered in a similar
manner. The other sign is that the intermediate walls of
the kline substructure was made exactly in accordance
with the 85 x 85 cm plates. The thickness of the plates
forming the triclinia is 4 cm.

az sayıda insan kemikleri bulunmuştur. Kafatası parçalarının yatağın batı başında olması yerleştiriliş yönünü de
göstermiştir. Levhaların oturtulabilmesi için de zeminden
10-20 cm kadar örülü tuğla kaplanarak, içe doğru 0.10
m çıkıntı yapan taşıyıcı profil oluşturulmuştur. Ölü yatağı boyunca oluşturulan bu oturma profili üzerine aynı
ölçülerde toplam 10 adet levha yerleştirilmiştir. Girişten
sonra sağ baştaki ilk levha kırık ama tüm parçaları yerinde, ikincisi de yarım ele geçmiştir. Bu kalıntı ölü yatağının -triclinium- tamamının benzer biçimde kaplandığını
göstermektedir. Diğer gösterge ise kline alt yapısındaki
ara duvarların 85 x 85’lik levhalara tam uygun olarak
yapılmış olmasıdır. Ölü yataklarını oluşturan levhaların
kalınlığı 4 cm’dir.
Mezar odası defineci tahribatı ve karışıklığa rağmen 1
adet çift, iki adet tek altın (biri sarkaçlı) küpe, 1 adet altın
silindirik boncuk (kolye parçası), 12 adet sikke (düşük
kondisyonlu, üçü iyi durumda ve biri Hadrianus dönemi), 12 adet kandil ve kandil parçaları, 1 unguentarium,
1 sağlam cam küçük kozmetik şişesi, cam kap parçaları, çok sayıda seramik parçaları, metal obje parçaları
(zincir, halka, haç formlu kemer tokası, kanca, çivi vs)
bulunmuştur. Buluntulardan mezarın MS 2-6 yy.’larda
kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Despite the destruction of the burial chamber by treasure hunters, one pair and two single gold (one pendant)
earrings, one gold cylindrical bead (necklace part),
twelve coins (low condition, three in good condition
and one from the Hadrian era), twelve oil lamps and
oil lamp fragments, one unguentarium, one intact small
glass cosmetic bottle, glass vessel fragments, a large
number of ceramic fragments, metal object fragments
(chain, ring, cruciform belt buckle, hook, nail, etc.) were
discovered. The finds suggest that the burial chamber
was used between the 2nd and 6th centuries A.D.

Oda Mezar 3: (Res. 3) Mezar grubunun güneydoğusunda, 1 numaralı oda mezarla aralarında 0.72 m’lik bir
koridor bırakarak inşa edilmiş mezar, 2 nolu oda mezardan yaklaşık 2 m yukarı kotta yer alır. Diğer mezarlardan
farklı olarak kuzey güney yönelimli inşa edilen mezarın
cephesi kuzeye bakar ve güney kısmı bir apsisle sonlanır.
Apsidal bir nişle sonlanan dikdörtgen odanın ölçüleri
içten içe 3.20 x 4.34 m’dir. Arka duvar içinde yer alan
2.50 m çapındaki apsidal nişin derinliği 1.20 m’dir. Ana
kayaya oturtulan ve moloztaş ve harç kullanılarak örülen
duvarlar, 0.50-0.70 m arasında değişen farklı kalınlıklar
gösterir. Korunan duvar yükseklikleri, içten 0.30-1.25

Chamber Tomb 3: Built southeast of the burial chamber
group with a 0.72 m corridor between Room 1, this
chamber (Fig. 3) is located approximately 2 m above
Chamber Tomb 2. Unlike other graves, it is built in
a north-south direction, and the façade faces north,
whereas its southern part ends with an apse. The dimensions of the rectangular room ending with an apsidal
niche are 3.20 x 4.34 m on the inside. The depth of the
apsidal niche measuring 2.50 m in the rear wall is 1.20
m. Set in the local rock and built using rubble and mortar, the walls present different thicknesses ranging from
0.50 to 0.70 m. The preserved wall heights vary from
0.30 to 1.25 m from the inside. Relatively more damaged than the other two tomb chambers, this one has
no traces left of its ceiling. However, it is expected to be
covered with vaults like the others. According to in situ
findings in the apse, walls and floors are covered with
limestone plates. In front of the wall, lime stone plates of
3 cm. thickness were used on the lime mortar 8-10 cm
thick. There was no data available about the triclinium.
As this tomb is far more damaged than the others, very
few finds were discovered.

Fig. 3   Burial chamber.
Res. 3 Oda mezar.
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Fig. 4
Chamosorion.
Res. 4
Khamosorion.

m arasında değişmektedir. Diğer iki oda mezara göre
fazlaca tahrip olmuş olan mezarın üst örtüsüne ilişkin
bir iz kalmamış olsa da diğerleri gibi tonoz örtülü olduğu
beklenir. Apsis içindeki in situ bulgulara göre duvar ve
zemin kireç taşı levhalarla kaplanmıştır. Duvar önünde
8-10 cm kalınlığında kireç harcı üstüne 3 cm kalınlığında
kireç taşı levhalar kullanılmıştır. Ölü yatağına ilişkin bir
veri tespit edilememiştir. Bu mezar diğerlerine göre en
çok tahrip edilen olması nedeniyle oldukça az sayıda
buluntu ele geçmiştir.
Khamosorion 1: (Res. 4) Oda Mezar 1’in KB köşesine 45
cm mesafede bulunan mezar teknesi yaklaşık 1.20 x 1.98
m ölçülerinde olup derinliği 0.90 m’dir. Mezarın girişi
kuzeydendir. Zemininin büyük kısmında ana kayanın
altındaki doğal açıklık kullanılarak bir alt mezar yeri daha
oluşturulmuştur. Ana kayanın bittiği noktada yükselmeye
başlayan tonoz moloztaş ve harç ile örülmüştür. Üstünde
kadın büstü olan ve kısmen korunmuş bir lahit parçası
ile kiliseye ait mimari parçalar, zeminin altındaki doğal
açıklıkta bulunmuştur.

Chamosorion 1: Situated 45 cm from the northwest
corner of Chamber Tomb 1, the tomb basin (Fig. 4) is
approximately 1.20 x 1.98 m with a depth of 0.90 m.
Entrance to the grave is from the north. The natural
opening underneath the main rock has been used to
create a second burial sub-chamber across a larger part
of the floor. Starting to rise at the point where the main
rock ends, the vault is built with rubble and mortar. A
partially preserved sarcophagus fragment with a female
bust and architectural fragments of the church were
found in the natural opening underneath the floor.

Khamosorion2: Oda Mezar 1’in 11.5 m batısındaki
kayalıkta yer alan khamosorion, yaklaşık doğu-batı yönelimli olup 0.80 x 1.64 m ölçülerindedir. İçten yüksekliği
55 cm olan tekne duvarları yaklaşık 20-30 cm genişliktedir. Tekne, güneyindeki ana kaya yamacından derin
bir kanalla koparılmıştır. Mezara ait kapak hemen yanı
başına yuvarlamıştır.
Oda Mezar 4: (Res. 5-7) Granarium’un batı bitişiğinde,
duvarları tonoz seviyesine dek sağlam kalmış olan mezar
içten içe 5.30 x 4.05 m ölçülerindedir. Moloz taş ve
harçla örülmüş duvarların kalınlıkları 62-72 cm arasında
değişmektedir. Doğu taraftan 1.08 m genişliğindeki bir
kapıyla girilmektedir. Odanın güneybatısına çekilmiş
lahit bir podyum üzerinde durmaktadır. Podyum altında

Chamosorion 2: Located 11.5 m. west of Chamber
Tomb 1, this chamasorion is approximately east-west
oriented and measures 0.80 x 1.64 m. Measuring 55 cm
high in the interior, the basin walls are approximately 20
to 30 cm wide. The basin was separated by a deep canal
from the rock formation in the south. The pedimented lid
of the tomb has rolled off to the side.
Chamber Tomb 4: (Figs. 5-7) Adjacent to the west side
of the Granarium, the burial chamber with the walls
intact until the level of the vault, measures 5.30 x 4.05
m on the inside. The walls of rubble stone and mortar
walls vary in thickness from 62 to 72 cm. It is accessed
through a 1.08 m-wide door from the east side. Placed
in the southwest part of the room, the sarcophagus is
set on a podium. Below the podium is a deep hyposorion measuring 1.75-1.85 x 0.77 m. The lower part of
the hyposorion accessed from the east is covered with
rubble stone, the surface is plastered, and the bottom is
covered with bricks measuring approximately 30 x 30
cm. Thirty-two fragments of the sarcophagus and the lid

Fig. 5   Burial chamber.
Res. 5 Oda mezar.
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Fig. 6   Burial chamber 4, Sarcophagus restitution.

Res. 6 Oda mezar 4. Lahit restitüsyonu.

1.75-1.85 x 0.77 m ölçülerinde derin bir hyposorion yer
alır. Girişi doğu yönde olan hyposorion’un alt örgüsü
moloz taşla örülmüş ve yüzeyleri sıvanmış, tabanı ise
yaklaşık 30 x 30 cm ölçülerindeki tuğlayla kaplanmıştır.
Lahit ve kapağına ait 32 parça bulunmuştur. Ele geçen
parçalardan köşeleri plasterli teknenin 2.40 x 1.60 m
ölçülerinde olduğu anlaşılmıştır. Kapak ise palmetli köşe
akroterleri olan düz damlı formdadır. Lahit, kapağıyla
birlikte yaklaşık 1.60 m yüksekliğindedir.
Mezarın üst örtüsüne ait tuğladan oluşan tonozun büyük
bir bölümü oda içine düşmüştür. Tonoza ait tuğlalar
dışında, mezar odasının güney doğu köşesinde kısmen
korunmuş olan ve zeminde kullanılan tuğlalar ortalama
29 x 31 cm ölçülerindedir. Mezar odasının zemininde
yer alan ana kaya boşlukları ve tüm zemin kırmızı toprakla sıkıştırılmış, üstüne murex harçlı bir ince katman
ve bunun da üzerine zemin tuğlaları yerleştirilmiştir.
Duvarlarda kısmen korunmuş harç izleri, mezar odasının
sıvandığını göstermektedir. Büyük oranda soygun karışıklığına sahne olmuş mezarda iki ana evre saptanmıştır.
Üst katmanda mezar kullanımı sonrasına ait çok sayıda
amphora parçası ele geçmiştir. Bunların çok büyük
çoğunlukla ağız ve kulplardan oluştuğu görülmüştür.
Bu buluntu durumu agoradaki murex işliği atıklarında
ele geçen amphora’lara benzemektedir (Sadece ağız ve
kulp yoğunluklu buluntu). Amphora’lar dışında kandil
ve diğer formlara ait farklı parçalar da bulunmuştur.

Fig. 7   Burial chamber 4, Collective coin find.
Res. 7 Oda mezar 4. Toplu sikke buluntusu.

were found. The fragments indicate that the corners of
the basin were plastered, and it measured 2.40 x 1.60 m.
The lid is a flat top with palmette corner acroteria. The
sarcophagus is about 1.60 m high with its lid.
A large part of the vault of bricks has fallen into the
chamber. Apart from bricks of the vault, the bricks
partially preserved in the southeast corner of the burial
chamber and used on the floor measure 29 x 31 cm on
average. The gaps between the main rock on the floor of
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the burial chamber and the entire floor are packed with
red soil, and a thin layer of murex mortar is laid on top
of it. Floor bricks are placed on that layer. Mortar tracks
partially preserved in the walls show that the grave
chamber is plastered. Two major phases were identified
in the tomb, which has been plundered by a number
of robberies. A large number of amphorae fragments
dated to the post-tomb period were found in the upper
layer. Most of these amphorae feature rims and handles.
This find is similar to the amphorae found in the murex
remains of the agora (finds are largely comprised of rims
and handles). Apart from amphorae, different fragments
of oil lamps and other forms were also found. The floor
found on the southeastern corner and the uncovered
amphorae and other ceramic finds indicate that this
phase was dated to 5th-6th century A.D. The workmanship of the sarcophagus, the architectural and technical
character of the tomb chamber as well as the coins
recovered in the excavations indicate that the first phase
of the tomb was dated to the 3rd century A.D. Under the
rubble of the brick vault, a Byzantine treasure of sixty-six
coins was found on the northwest corner of the grave. Of
the coins found collectively, three were minted during
the reign of Justinian II (565-578), one during the reign of
Mauricius Tiberius (582-602) or Heraclius, and sixty-two
in the Heraclius Period (610-641) as follis.

Güneydoğu köşede tespit edilen zemin ve ele geçen
amphora ve diğer seramik buluntuları bu evrenin MS
5-6. yy.’a ait olduğunu göstermiştir. Lahit işçiliği, mezar
odasının mimari ve teknik karakterinin yanı sıra kazıda
ele geçen sikkeler mezarın ilk evresinin MS 3. yy.’a ait
olduğunu işaret etmektedir. Tonoz tuğla döküntüleri
altında, mezarın kuzey batı köşesinde 66 sikkeden
oluşan bir Bizans Dönemi definesi bulunmuştur. Toplu
olarak bulunan sikkelerden 3’ü Justinus II (MS 565-578),
1’i Mauricius Tiberius (MS 582-602) ya da Heraclius ve
62’si Heraclius Dönemi’nde (MS 610-641) follis olarak
darp edilmiştir.
A Kilisesi Eksik Kazı Tamamlama Çalışması (Ö.
Çömezoğlu Uzbek): (Res. 8) A Kilisesi’nin 2014 ve
2015 yıllarında kazı yapan ekip tarafından, güneyindeki
trikonchos kazılarının yarım bırakılmasının yanı sıra
apsis’in güneydoğu tarafının da kazılmadan bırakılmış
olması nedeniyle bu alanın hem bilimsel ve görsel hem
de koruma adına eksiklerinin giderilmesine karar verilmiştir. Trikonchos güney bölümünün dolgu kesitinde
kilise orijinal dolgusu ve içinde de dışarıdan görünen bir
dörtgen başlık bulunmaktaydı. Müzeye ulaşımı sağlayan
yol döşemesinin de dökülmeye müsait bu dolgu üzerine
uyguladığı basınç neticesinde kısmen dökülen dolgunun
kaldırılması sonucu, zemin seviyesinde yanık tabakası
tespit edilmiştir. Bu yanık katmanının, trikonchos’un
doğu apsisinde geç dönemde yapılmış olan kireç ocağı
ile bağlantılı olduğu düşünülmüştür. Duvardaki sıva parçalarında boya izlerine rastlanıldı. Trikonchos’un apsise
doğru doğu dışında, duvarların dıştan tanımlanabilmesi
ve kilisenin yağmur suyuna maruz kalmaması için kazıtemizlik çalışması yapılmış ve kazılan alan tel çit ile çevrilerek koruma altına alınmıştır.

Finalization of Incomplete Excavation of Church A
(Ö. Çömezoğlu Uzbek): The excavation team of Church
A (Fig. 8) in 2014 and 2015 left the triconchos chapel in
the south incomplete. Furthermore, the southeast side of
the apse was also left unexcavated. Therefore, a decision
was made to make up for the shortcomings of this area
both for scientific and visual purposes, and for preservation. The southern part of the triconchos still maintained
the original infill of the church and a rectangular capital
visible from the both inside and outside. As a result
of partially lifting the infill scattered partly because of
the pressure the road providing access to the museum
applied on this infill, a layer of ash was discovered on
the ground level. This layer is believed to be related to
the lime kiln, which was built in a later period on the
eastern apse of the triconchos. There were traces of
paint in the plaster pieces on the wall. The excavation
and cleaning work was carried out in order to identify
the walls of the triconchos towards the apse, except the
eastern part, and to prevent the church from being be
exposed to the rain water. The excavated area was then
protected by a wire fence. The completion, landscaping and conservation work on the faulty 2014-2015
excavations as well as our own excavation program will
continue in 2017 and beyond.

2014-2015 kazılarıyla ilgili tamamlama, çevre düzeni ve
koruma çalışmaları yanında kendi kazı programımıza da
2017 ve sonrasında devam edilecektir.

Fig. 8   Church A, Diakonikon excavation.
Res. 8 Kilise A. Diakonikon Kazısı.
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Fig. 9   Rescue Excavation of 2015 Excavation Remnants.
Res. 9 2015 Kazısı Atığı Kurtarma Kazısı.

Fig. 10   Rescue Excavation of 2015 Excavation Remnants.
Res. 10 2015 Kazısı Atığı Kurtarma Kazısı.

Rescue Excavations on the Soil Discarded During the
2015 Excavations of the Workshops: In 2015, the discarded soil from the excavation work carried out by
the then excavation director in the workshops in front
of the Granarium / Lycian Civilizations Museum was
dumped onto the structures located along the port on
the lower level. It was decided to excavate and remove
this soil as a rescue excavation in order to get an idea
about the findings of this area, which had been partially
excavated by us in 2012. It was also to remove the visual
pollution presented by the dump right in front of the
museum. In the course of the work to re-excavate the
soil and move it away in a controlled fashion, a number
of objects worthy of study were rescued (Figs. 9-14): 15

2015 Yılı İşlik Atık Toprağı Kazısı: (Res. 9-14) 2015
yılında, dönemin kazı başkanı tarafından Granarium/
Likya Müzesi’nin kuzey önündeki işliklerde gerçekleştirilen kazı çalışmalarından çıkan atık toprak, bir alt kottaki
liman kıyısında bulunan yapılar üzerine dökülmüştü.
2012 yılında kısmi kazısı tarafımızdan gerçekleştirilen
bu alanın eski görünümüne kavuşturulması ve de hemen
müzenin önündeki görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak atık toprağın kurtarma kazısı
mahiyetinde kazılıp taşınmasına karar verilmiştir. Atık
toprağın kontrollü olarak yeniden kazılarak taşınması
çalışmasında 15 kasa etütlük seramik; 153 adet metal
(demir çivi, demir zincir parçaları, konik formlu demir
ağırlık, bronz kemer tokası vb); farklı formlara sahip

Fig. 11
Rescue Excavation of 2015
Excavation Remnants,
ceramic find sample.
Res. 11
2015 Kazısı Atığı
Kurtarma Kazısı,
Seramik Bulgu Örneği.

Fig. 12
Rescue Excavation of 2015
Excavation Remnants,
ceramic find sample.
Res. 12
2015 Kazısı Atığı
Kurtarma Kazısı,
Seramik Bulgu Örneği.
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ait 3606 adet küçük cam parça (bunların 4’ü müzelik
değerde yüzük taşıdır); 147 adet sikkeden (Hellenistik
kent sikkeleri, Roma İmparatorluk sikkeleri ve Bizans
sikkeleri) 19’u müzelik değerde; 3 adet fildişi eser, bunların 1 adeti müzelik değerde oyun zarı; 6 adet kemik
obje; 11 adet mozaik parçası; 281 adet tessera; 3 adet
kurşun obje ve 4 adet taş eser (3’ü müzelik değerde)
kurtarılmıştır.

Fig. 13   Rescue Excavation of
2015 Excavation Remnants,
coin find sample.
Res. 13 2015 Kazısı Atığı
Kurtarma Kazısı,
Sikke Bulgu Örneği.

İşlik Teknesi Koruma Çalışması: (Res. 15-16) Andriake
Granarium’u önünde işlik alanının batı kesimde 20142015 sezonlarında dönemin kazı başkanı tarafından
yapılan kazılarla ortaya çıkarılan tekne, 2 m’den fazla
yüksekliği olan yapay bir toprak kule üzerinde kalması ve gerekli koruma önlemleri alınmaması nedeniyle
yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştı. Bu konuda
Antalya Röleve Müdürlüğü tarafından bize iletilen yazıya da bağlı olarak bu eserin yıkılıp yok olmaması için
acil önlem planı oluşturmuş ve koruma projemiz Genel
Müdürlüğümüz tarafından onaylandıktan sonra uygulama aşamasına geçilmiştir. Teknenin çevresi belli bir
eğimde elle ve sağlamca yerleştirilen moloz taş blokajla
doldurulup tekne her yönden desteklenmiştir. Moloz taştan örülen istinat duvarı toprak, hidrolik kireç ve saman
karışımından oluşturduğumuz harç ile örtülerek doğal
bir görünüm elde edilmiştir. İkinci müdahale teknenin
kendisine yapılmıştır. Kazı sonrası çevresi boşaltıldığı için
eğilen ve çözülen duvarları temizlenip sağlamlaştırılarak içten dökülüp yıkılması da engellenmiş. Bu çalışma
sırasında çoğu dökülmüş olan sıvaların kalan kısımları
yerinde hidrolik kireç harcıyla derz dolgusu yapılarak
korunmuş, kopan sıva parçalarından sağlam olanları da
yerlerine yapıştırılmıştır.

Fig. 14   Rescue Excavation of
2015 Excavation Remnants,
coin find sample.
Res. 14 2015 Kazısı Atığı
Kurtarma Kazısı,
Sikke Bulgu Örneği.

boxes of ceramics; 153 pieces of metal (iron nails, iron
chain pieces, conical iron weight, bronze belt buckle
etc.); 3606 small pieces of glass from various forms (4
are museum-worthy ring stones); 147 coins (Hellenistic
city, Roman Imperial, and Byzantine; 19 are museumworthy); 3 ivory pieces (1 is a museum-worthy game
die); 6 bone objects; 11 pieces of mosaic fragments; 281
tesserae; 3 pieces of lead objects, and 4 pieces of stone
artifacts (3 are museum-worthy).
Workshop Basin Conservation Study: The basin (Figs.
15-16) unearthed in front of the Andriake Granarium in
the western part of the workshop in the excavations conducted by the excavation director during the 2014-2015
seasons faced the danger of collapse. This was because
it was left on an unsupported soil tower with a height of
more than 2 m and lacked any protection measures. In
light of the letter that the Antalya Directorate of Culture
and Tourism sent us, an emergency plan was prepared
to prevent the collapse. After the General Directorate
approved our preservation project, the implementation phase was initiated. The basin was supported from
all sides by rubble stone blocks, which were placed
manually and firmly at a certain incline around it. The
retaining wall of rubble stone was covered with mortar
made of soil, hydraulic lime, and straw mixture, and a
natural appearance was obtained. The second intervention was made to the basin itself. After the excavation,
the surrounding walls had become loose, so they were
reinforced and cleaned to prevent them from collapsing
from within. During this work, the remaining parts of
the plaster -most of which had fallen off- have been preserved by hydraulic lime mortar joint filling. The intact
parts of the broken plaster pieces were also adhered to
their places.

Fig. 15   Pre-preservation of workshop basin.
Res. 15 İşlik teknesi koruma çalışması öncesi.
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Fig. 16   Post-preservation of workshop basin.

Res. 16 İşlik teknesi koruma çalışması somnrası.

One of the most special moments of 2016 was the opening of the Lycian Civilizations Musem in Andriake by
Minister Nabi Avcı. We have dreamed of this for years
along with the Ministry. On behalf of archeology, museology, culture, tourism, the country, and its people, we
would like to thank every individual and organization
that has contributed to this endeavor.

2016 yılının en özel anlarından biri de yıllardır Bakanlıkla
birlikte hayalini kurduğumuz Andriake Likya Uygarlıkları
Müzesi’nin açılışının Sn. Bakan Nabi Avcı tarafından
gerçekleştirilmesiydi. Bu yolda emek ve destek veren her
kişi ve kuruma arkeoloji, müzecilik, kültür, turizm ülke ve
halk adına teşekkür ederiz.
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Olympos Excavation 2016
Olympos Kazısı 2016
B. Yelda OLCAY UÇKAN – Gökçen K. ÖZTAŞKIN

Excavations in the ancient city of Olympos in the
2016 season were carried out within the Episkopeion
(Episcopal Palace), at the church in Sector S7/VI, and
in the mansio at Sector S6/IX. Furthermore, the church
at Sector S6/V was cleared of plants and vegetation1
(Plan 1).

Olympos Antik Kenti’nde 2016 sezonundaki kazı çalışmaları Episkopeion (Piskoposluk Sarayı) içerisinde, S7/
VI sektöründeki kilise ve S6/IX sektöründeki mansioda
yürütülmüştür. Ayrıca S6/V sektöründeki kilisede bitki
temizliği yapılmıştır1 (Plan 1).

The Episkopeion measuring 128 x 62 m constitutes the
largest cluster of buildings in the city. Excavations at
the Episkopeion were continued at the triclinium as a
continuation of last year. The dimensions of the space,
its location within the complex, and its decoration suggests that besides being used as a banquet hall, it also
served as an assembly hall. Stretching in a north-south
direction, the triclinium is 16.10 x 9.50 m in size and
has a rectangular layout. The exedra in the north was
later added to the building (Plan 2). The excavation
of the tricliniun was completed this season (Fig. 1).

Episkopeion 128 x 62 m ölçüleriyle kentteki en büyük
boyutlu yapı topluluğudur. Episkopeion’daki kazı çalışmaları geçen yılın devamı olarak triclinium’da sürdürülmüştür. Mekânın boyutları, kompleks içerisindeki konumu ve dekorasyonu göz önüne alındığında yemek salonu
olarak kullanımının yan sıra toplantı salonu olarak da kullanıldığı düşünülmektedir. Triclinium kuzey-güney doğrultusunda 16,10 x 9,50 m ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Kuzey yöndeki eksedra yapıya sonradan eklenmiştir
(Plan 2). Bu sezon yapılan çalışmalarla triclinium’un
kazısı tamamlanmıştır (Res. 1). Mekânın girişi güneyindeki vestibulum’dan iki sütunla taşınan üç kemerli

1 Excavations in the 2016 season were conducted between July
19 and September 9. Between September 19 and November
30, cleanup of rubble continued within the episkopeion.
The excavations were carried out with the participation of
Architect and Assoc. Prof. E. Uçkan of Pamukkale University,
Assoc. Prof. M. Öztaşkın, Dr. S. Evcim of Ordu University,
Dr. Ö. E. Öncü of Istanbul Archaeological Museums, Assoc.
Prof. Dr. H. S. Öztürk of Istanbul University, Research
fellow H. Nikolayidis of Bilecik Şeyh Edebalı University,
Archaeologist O. Atvur, Architect B. Baykal, Urban planner T. Mut, Topographical engineer A. Nadir, Art history
graduate students M. Cihangir Uzun, S. Sertel, B. Yıldırım,
S. Solhan, İ. Kurban, History graduate student E. Demirhan,
and six workers. During the excavations, archaeologist
C. Okal of the Diyarbakır Museum assisted on behalf of
the Ministry, whereas specialist E. Y. Öztürk of the Antalya
Museum assisted with the cleanup. We would like to thank
the Ministry of Culture and Tourism’s General Directorate of
Cultural Assets and Museums for granting the permissions,
Anadolu University Project Unit and Koç University AKMED
for their financial contributions, as well as Başak Kiremit, ICF
Airports, Güven A.Ş., KYK (Kütahya Construction Chemicals),
and BP Turkey for their contributions in kind.

1 2016 sezonundaki kazı çalışmaları 19 Temmuz – 09 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 19 Eylül – 30 Kasım tarihleri
arasında ise Antalya Müzesi denetiminde episkopeion içerisinde moloz temizliği çalışmalarına devam edilmiştir. Çalışmalar
Mimar Yrd. Doç. Dr. E. Uçkan, Pamukkale Üniversitesinden
Yrd. Doç. Dr. M. Öztaşkın, Ordu Üniversitesinden Öğr. Gör.
Dr. S. Evcim, İstanbul Arkeoloji Müzelerinden Dr. Ö. E. Öncü,
İstanbul Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. H. S. Öztürk, Bilecik
Şeyh Edebalı Üniversitesinden Araş. Gör. H. Nikolayidis,
Arkeolog O. Atvur, Mimar B. Baykal, Şehir Plancı T. Mut,
Harita Mühendisi A. Nadir Topograf, Sanat Tarihi Yüksek
Lisans öğrencileri M. Cihangir Uzun, S. Sertel, B. Yıldırım,
S. Solhan, İ. Kurban, Tarih Yüksek Lisans öğrencisi E. Demirhan
ve altı işçinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Kazı çalışmalarında
Bakanlık Temsilcisi olarak Diyarbakır Müzesi’nden Arkeolog
C. Okal, temizlik çalışmalarında ise Antalya Müzesi’nden
Uzm. E. Y. Öztürk görev almıştır. Çalışma iznini veren Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğüne, maddi destek sağlayan, Anadolu Üniversitesi
Proje Birimine ve Koç Üniversitesi AKMED’e, çalışmalara ayni
destekte bulunan Başak Kiremit, ICF Airports, Güven A.Ş.,
KYK (Kütahya Yapı Kimyasalları) ve BP Türkiye’ye teşekkür
ederiz.
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Plan 1   Excavation activities in 2016.

Plan 1 Olympos kent planı ve 2016 yılı çalışma alanları.

Entrance to this space is provided by a gate of three
arches carried by two columns. Furthermore, there is a
door on the west wall connected to the peristyles and
M15, and a wall in the northwest opens up to the viridarium (garden). There are three circular niches on the
west wall. It appears that there are a total of eight niches
on the eastern wall. Three of these niches at the center
are semicircular, whereas the others feature rectangular
forms. The early wall behind the exedra on the north
wall features three niches. Circular rosettes and niches
for oil lamps in the brick are found between the niches.
We observed that the arches carried by double columns
above the niches have window arrangements of triple
spans. In the second phase, the exedra was added to the
structure, allowing the niche and window arrangements
at the center of the wall from the earlier periods to be
observed. However, in order to support the pressure

bir kapıyla sağlanmıştır. Ayrıca batı duvarda peristyl ve
M15’le bağlantılı, kuzey batıda ise viridarium’a açılan
birer kapı açıklığı bulunur. Batı duvarda yarım daire
planlı üç niş yer alır. Doğu duvarda toplam sekiz nişin
yer aldığı anlaşılmıştır. Bu nişlerden merkezdeki üç tanesi
yarım daire planlı, diğerleri dikdörtgen planlıdır. Kuzey
duvarda eksedra arkasında kalan erken evre duvarında
üç niş görülür. Nişler arasında tuğladan dairesel rozetler
ve kandil nişi bulunur. Nişlerin üzerinde iki çifte sütunla
taşınan kemerlerle üçlü açıklık şeklinde yapılmış pencere
düzenlemesi bulunduğu tespit edilmiştir. İkinci evrede
yapıya eksedra eklenirken erken evre duvarına ait olan
merkezdeki niş ve pencere düzenlemesinin izlenmesine olanak sağlandığı anlaşılmaktadır. Ancak eksedra
yarım kubbesinin duvar üzerindeki baskısının taşınması
amacıyla pencerelerin daraltılarak geniş bir kemer içine
alınmıştır.
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Kazı çalışmaları sonucunda triclinium zemini tamamen
ortaya çıkarılmıştır. Zemin kotu +397 ve +411 arasında
değişmektedir. Mekânın zemini orta boyutlu dere taşlarının sıkıştırılmış toprak üzerine yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Döşemedeki taşlar belirli aralıklarla düzenli
sıralar halindedir. Bu durum, tespit edilen zeminin
mozaik altlığı olarak yapılmış statumen katmanı olabileceğini ve düzenli sıraların geometrik motifleri belirlemek
için yapılmış olabileceğini düşündürmüştür. Ancak kazı
çalışmalarında zeminde mozaik kullanılmış olabileceğini
gösteren bir bulgu tespit edilmemiştir. Yapıya eksedra
eklendiğinde oluşan köşe odalarına geçiş için kemer ya
da lento ile herhangi bir kapı yapılmadan duvarlar arasında bırakılan yaklaşık 85 cm genişliğindeki açıklıkların
kullanıldığı anlaşılmıştır. Köşe odaları ve eksedra yarım
dairesinde zemin kotu, ana mekândan ortalama 30 cm
yüksek tutulmuştur.
Kazı çalışmalarında eksedra merkezindeki niş önünde 75
cm çapında bir kuyu bulunmuştur (Res. 2). Niş yarım dairesine göre yerleştirilen kuyu, 2015 sezonunda peristyl’in
kuzey portikosunda bulunan kuyu gibi, su drenajıyla
ilişkili bir düzenlemedir. Mekânın kuzey duvarının nişlerle hareketlendirilmiş bir çeşme olduğu anlaşılmaktadır.
Triclinium çeşmesi nişli düzenlenişi, üzerindeki pencere

Plan 2
Triclinium
plan.
Plan 2
Triclinium
planı.

Fig. 1   Triclinium, general view from south.

Res. 1 Tricliniumun güneyden genel görünüşü.
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Fig. 2
Triclinium, general
view from north.
Res. 2
Tricliniumun
kuzeyden genel
görünüşü.

caused by the half-dome of the exedra, the windows
were narrowed and placed within a wide arch.

düzenlemesi ve tuğla dekorasyonuyla peristyl’deki ve
vaftizhane vestibulum’undaki çeşmeyle benzerdir.

At the end of the excavations, the floor of the triclinium
had been completely revealed. The ground level changes between +397 and +411. The floor of this space was
created by placing mid-sized stones on packed soil. The
stones in the flooring are in neat rows at certain intervals. This condition suggests that the discovered floor
could possibly have been built as a layer to lay mosaics
on and that the neat rows were created to determine
the geometric motifs. However, there are no finds in the
excavations indicating the use of mosaics on the floor.
It is observed that spans 85 cm wide between the walls
were used without building any doors with arches or
lintels for the corner rooms created after the addition of
the exedra. The ground level in the corner rooms and
exedra semicircle is kept 30 cm higher than the main
space on average.

Triclinium kazısında bulunan seramikler mekânın kullanımı ile ilgili önemli veriler sunmuştur. Mekân içerisinde
bulunan seramiklerin tamamı 6. yy. ve 7. yy. başına
aittir. Ele geçen bazı parçaların üzerinde harç tabakası
gözlenebilmesi nedeniyle mekânı oluşturan duvarlar
içerisinde yapı malzemesi olarak ikinci kez kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Bu uygulama yapı içerisindeki nemi
alarak dışarı iletmesi için Bizans Dönemi’nde bilinen
bir uygulamadır. Üzerinde harç gözlenen tüm parçalar
amphora, tekne ve pithos gibi kalın cidarlı formlara aittir.
Bunlar arasında ağız formu tespit edilebilen örnekler 5.
yy.’a aittir ve batı köşe oda duvar yıkıntısı içerisinden
bulunmuştur. Bu veri triclinium’un inşasında tespit edilen mimari kronoloji ile örtüşmektedir. Buna göre 5. yy.
sonunda yapının ekleriyle beraber inşası tamamlanmış,
6. yy.’dan itibaren yoğun olarak kullanılmış ve 7. yy.
başında terkedilmiştir.

During the excavations, a well 75 cm in diameter was
discovered in front of the niche at the exedra’s center
(Fig. 2). Set in line with the semicircle of the niche, the
well - similar to the one discovered in the north portico
of the peristyle in the 2015 season - is related to water
drainage. It appears that the north wall of the space is a
fountain designed with niches. With the arrangement of
the niches, windows, and brick decoration, the fountain
of the triclinium is similar to the fountain in the peristyles
and the vestibule of the baptistery.

2016 sezonundaki diğer bir çalışma alanı S7/VI sektörünün kuzey batısında yer alan kilisedir (Plan 1). Üç nefli
kilise nartheks’li ve tek apsislidir. Nartheks’ten naos’a her
nef ekseninde yer alan üç kapıyla geçilir. Kuzey batısında, kuzey neften doğrudan ulaşılan yarım daire planlı bir
ek yapı bulunur. Ek yapı içerisinde birbirlerine kemerlerle
bağlı beş payanda bulunur. Kilisenin güneyinde dar bir
koridor yer alır. Buradan naosa ve nartheks’e açılan
birer kapı açıklığı mevcuttur. Kilisenin naos’u yaklaşık
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Ceramics discovered in the excavation of the triclinium
offer important data about the use of the space. The
entirety of the ceramics discovered within this space
is dated to the 6th and early 7th centuries. As there
is a mortar layer on some of the fragments, it appears
that they were used for a second time as construction
material in the walls of this space. This is a well-known
method employed in the Byzantine period to suck the
humidity out of the building. All the fragments with mortar are from thicker forms such as amphorae, basins, and
pithoi. Those with identifiable rims are dated to the 5th
century and are found within the remains of the corner
room. This data overlaps with the architectural chronology determined in the construction of the triclinium.
Accordingly, the construction of the building was completed in late 5th century with all its annexes. It was
heavily used as of the 6th century and was abandoned
in the early 7th century.

20 x 12 m ölçülerindedir. Roma İmparatorluk Dönemi
yapı bakiyesi üzerine inşa edildiği anlaşılan kilisenin
oranlarında sapmalar görülür (Plan 3).
Kazı çalışmaları orta nefte belirlenen 7 x 3 m’lik alanda ve
nartheksin güney batı köşesinde yapılmıştır. Nartheks’teki
çalışmalarda, batıdaki mekânla bağlantılı 110 cm genişliğinde kemerli bir kapı açıklığı tespit edilmiştir. Bu durum
nartheks’in iki birimli düzenlendiğini göstermektedir.
Nartheks zeminin opus tesselatum tekniğinde mozaikle
kaplı olduğu anlaşılmıştır. Naostaki çalışmalarda nefleri
ayıran stylobat’lar arasında çalışılmıştır. Nefleri ayıran
sütun sıralarında Attika tipi kaideler ve korint tipi başlıkların kullanıldığı tespit edilmiştir. +380 kotunda opus sectile zemin döşemesiyle karşılaşılmıştır. Zemin döşemesi
tahrip olmuştur ancak izlenebilen motifler Piskoposluk
Kilisesi ve vaftizhanesinin zeminindeki döşemeyle paralel
özellikler yansıtır. Kazı çalışmalarında nef ayrımı stylobatları arasında uzanan düz biçimli templon düzenlemesi
ortaya çıkarılmıştır. Templonun balüsterler arasında yer
alan levhalarla alçak tipte (arşitravsız) düzenlendiği anlaşılmaktadır (Res. 3).

Another part of the work in the 2016 season was
centered on the church located in the northeast part
of Sector S7/VI (Plan 1). The triple-nave church has a
narthex and a single apse. Access from the narthex to the
naos is provided by three doors on the axis of each nave.
In its northwest area is a semicircular annex accessed

Olympos antik kentinde Bizans Dönemi’nde inşa edilmiş toplam sekiz kilise bulunur. Bu yapıların mimari

Plan 3   Church in Sector S7/VI, layout plan on orthophoto.
Plan 3 S7/VI sektöründeki kilisenin orthophoto üzerine yerleştirilmiş planı.
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Fig. 3   Church in Sector S7/VI, naos excavation area.

Res. 3 S7/VI sektöründeki kilise, naos kazı alanı.

directly from the north nave. There are five buttresses
connected by arches within the annex. There is a narrow
corridor in the south part of the church. The doors here
provide access to the naos and the narthex. The naos of
the church is approximately 20 x 12 m in size. There
are deviations in the proportions of the church apparently built on the building remains from the Roman era
(Plan 3).

özelliklerinin bir bütün olarak ele alınması ve ortak özelliklerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla S6/V
sektöründe yer alan kilisede bitki temizliği yapılmıştır
(Plan 1). Kilise üç nefli ve tek apsislidir. Yaklaşık 3 m
yükseklikte korunmuş yarım daire planlı apsis duvarında üç sıra tuğladan yapılmış bir band görülür. Apsiste
üç pencere açıklığı yer aldığı anlaşılmaktadır. Kilisenin
batısında dikdörtgen planlı bir nartheks yer alır. Naosa
giriş her nef eksenindeki birer kapıyla sağlanmıştır.
Kilisenin nef ayrımının stylobatlar üzerinde sütunlar ile
sağlandığı anlaşılmaktadır. Yapının beden duvarlarında
moloz taş, köşelerde kaba yonu kesme taşlar kullanılmıştır. Stylobatlarda ise devşirme malzemeler kullanılmıştır
(Res. 4). Kilisenin güneyinde kapıları güneye açılan
mekânlar görülür. Bu durum yapının güneyinde Büyük
Hamam ve Liman arasında uzanan doğu-batı doğrultulu
bir sokak bulunduğuna işaret eder.

Excavations were conducted in the 7 x 3 m area identified at the central nave and in the southwestern corner
of the narthex. During the studies at the narthex, an
arched door span 100 m wide connected to the space on
the west was identified. This indicates that the narthex
was designed in two units. It appears that the floor of
the narthex is covered with mosaics executed in the
opus tesselatum technique. During the excavations at
the naos, work was conducted between the stylobates
separating the naves. Attic bases and Corinthian capitals
were identified in the column rows separating the naves.
Opus-sectile flooring was encountered at the +380
level. The flooring has been damaged entirely, but the
traceable motifs have features similar to the floor of the
Episcopal Church and baptistery. A flat-shaped templon
arrangement extending between the stylobates separating the naves was unearthed during the excavations.

S6/IX sektöründeki sivil yapı kuzey kentte Nekropol
Caddesi’nin kuzey yakasında yer alır (Plan 1). Konut
caddeye bakan yarısında iki katlı düzenlendikleri anlaşılan dokuz mekâna sahiptir. Kuzeyinde ise oldukça geniş
bir atriumu bulunur. Atrium’un duvarları kenarında da
küçük mekânlar bulunduğu anlaşılmaktadır. Yapının plan
özellikleri “mansio” tarzı bir konaklama birimi olabileceğini düşündürmektedir. 2016 yılı çalışmaların amacı bu
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Fig. 4   Church in Sector S6/V, general view from north.

Res. 4 S6/V sektöründeki kilisenin kuzey batıdan genel görünüşü.

It appears that the templon is designed with plates in
low form (without an architrave) between the balusters
(Fig. 3).

alandaki yapıların yerleştiği zemin kotunun tespit edilmesidir. Olympos kazıları çerçevesinde kentin kuzeyindeki
Yolmacı Sırtı eteklerinden gelen suyun yapılara zararının
önlenmesi amacıyla dereye aktarılması planlanmaktadır.
Suyun biriktiği alan günümüzde “Gölbüşü Mevki” olarak
adlandırılmaktadır. Bu alan batıda mansionun kuzeyine,
doğuda ise Episkopeion ve Mozaikli Yapı arasına kadar
yayılmaktadır. Episkopeion ve Mozaikli Yapı’daki kazı
çalışmaları sayesinde bu alanların kotları bilinmektedir.
Mansiodaki çalışmalarla bu bölgenin de zemin kotlarının alınması sağlanmıştır. Mekân 2 ve 3’te yürütülen
çalışmalarda +597 kotunda, blokaj üzerinde zemin ile
karşılaşılmıştır.

There are eight churches built during the Byzantine
era in ancient Olympos. The objective is to address
the architectural characteristics of these structures as a
whole and to determine their common features. For this
purpose, the church at Sector S6/V was cleaned of plants
and vegetation (Plan 1). The church has three naves and
a single apse. There is a band of three rows of brick on
the semicircular apse wall preserved at the height of 3
m The apse also has three window openings. A rectangular narthex is found in the western part of the church.
Access to the naos is provided by a door on each nave
axis. It appears that the naves are separated by columns
set on stylobates. Rubble stone was used in the main
walls and rough-cut stones were used in the corners
of the building. The stylobates were built with spolia
(Fig. 4). South of the church are areas with doors opening to the south. This condition points to the presence of
its east-west direction stretched between the Large Bath
and the port.

Sığ bir yeraltı suyu tabakası üzerine yerleşen Olympos
kentinde, S7/IX-VIII-VII ile S8/IX-VIII-VII sektörlerinde
kalan alanlarda su birikmesi söz konusudur (Plan 1).
Buradan güneye doğru uzanan Antik Dönem drenaj
sistemine ait kanallar tespit edilmiştir. Ancak yer altı
suyu, hidrolojik koşulların değişmesi nedeniyle farklı
akış yönlerine sapmıştır ve antik kanallar günümüzde
çalışmamaktadır. Bu nedenle kentin jeolojik yapısının
belirlenmesi, su kaynaklarının tespit edilmesi, yağış rejimine bağlı olarak su kaynaklarının gücünün ölçülmesi,
akım kanallarının belirlenmesi ve biriken suyun nasıl
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Fig. 5   Viridarium and surrounding area.

Res. 5 Viridarium ve çevresindeki mekânlar.

The civilian building at Sector S6/IX is located on the
north side of the Necropolis Avenue in the north city
(Plan 1). At the side overlooking the street, the house
contains nine spaces built in two floors. There is a very
large atrium at its north. It appears that there are smaller
spaces on the side of the atrium walls. The design features of the structure suggest that it could possibly be a
mansio-style stopping place. The purpose of the 2016
studies was to determine the ground level upon which
buildings in this area were set. One of the objective of
the Olympos excavations is to redirect the water running
from the skirts of Yolmacı Ridge on the north side of
the city to the river so as to avoid damage to the buildings. The area in which the water accumulates today is
known as Gölbüşü Mevki. This area extends to the north
of the mansio in the west and to the space between the
Episkopeion and the Mosaic building in the east. Thanks
to the excavations at the Episkopeion and the Mosaic
building, the level of these areas is known. The work
conducted at the mansio has helped measure the ground
level of this region. Work carried out at Space 2 and
Space 3 has yielded a ground floor over the blockage at
the +597 level.

tahliye edilebileceğine dair hidrojeolojik bir model hazırlanması hedeflenmektedir. Proje2* kapsamında Gölbüşü
Mevki’nde, Antik Dönem su tahliye kanallarının bulunduğu Nekropol Caddesi’nde ve deniz suyu seviyesindeki
yükselmenin tespit edilmesi amacıyla sahil bandında
ölçüm çalışmaları yapılmıştır. Ofis ortamında analiz ve
değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Elde edilen
ilk veriler Gölbüşü Mevkii’nin Antik Dönem’de de su
toplama havzası olarak kullanılan yapay bir gölet olarak
düzenlendiğini göstermektedir.
Olympos kazısının ilerleyen sezonlardaki planlamasında episkopeionun kuzeyinde konumlanan Roma
İmparatorluk Dönemi tapınağının önündeki dolgunun
temizlenmesi planlanmaktadır. Tapınağa ait mimari blokların düzenli bir şekilde istiflenmesi ve belgeleme çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için geniş bir
depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alan için en
uygun yer episkopeion’a ait viridarium (bahçe) ve çevresindeki mekânlardır. Bu nedenle 2016 sezonunda S7/VIII
sektöründeki bu alanda moloz temizliği ve düzenleme
2 Hidrojeolojik çalışmalar için Yrd. Doç. Dr. E. Pekkan’ın yürütücülüğünde Anadolu Üniversitesi tarafından desteklenen bir
proje kapsamında sürdürülmektedir.
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Set on a shallow subterranean water level, the city of
Olympos faces water accumulation in areas at Sectors
S7/IX-VIII-VII and S8/IX-VIII-VII (Plan 1). Channels of
an ancient drainage system stretching from here to the
south have been identified. However, due to changes
in the hydrological conditions, the flow has been
diverted and the ancient channels are no longer in use.
Therefore, the geological structure of the city must be
identified, and water resources must be determined.
Furthermore, the power of water sources in relation to
precipitation must be measured, and the flow channels
must be determined. Finally, a hydrogeological model
must be designed to drain the accumulated water.
Measurements were taken along the shoreline as part of
the project to determine the rise in seawater level and
at the Necropolis avenue where the water discharge
channels are located.2* Analyses and evaluations are
continuing at the excavation office. The initial data
obtained suggests that Gölbüşü Mevkii was designed
as an artificial lagoon for the collection of water during
antiquity as well.

çalışmaları yapılmıştır (Plan 1, Res. 5). Viridarium yaklaşık 11 x 21 m ölçülerinde geniş bir mekânsal boşluk oluşturmaktadır. Viridarium’un kuzey ve batısındaki mekânlar
da tapınağa ait blokların kırılmış küçük parçalarının yerleştirilebileceği alanlar olarak değerlendirilecektir.

Plans for the Olympos excavations in upcoming seasons
include the cleaning of the infill in front of the Roman
temple located north of the episkopeion. A large storage
space is needed to pile neatly the architectural blocks
of the temple and to conduct documentation in a sound
manner. The most suitable space for this is the episkopeion’s viridarium and its surrounding area. Therefore,
during the 2016 season, rubble cleanup and organization activities were conducted in this area at Sector S7/
VIII (Plan 1; Fig. 5). The viridarium creates a large spatial
space 11 x 21 m in size. The area north and west of the
viridarium will be put to use as places where smaller
fragments of the blocks from the temple can be placed.

2 Hydrogeologic works were conducted as part of a project
guided by Assoc. Prof. E. Pekkan under the auspices of
Anadolu University.
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Pedasa Excavation 2016
Pedasa Kazısı 2016
Adnan DİLER

Located in the inner part of the Halicarnassus Peninsula,
Pedasa is an important Iron Age settlement established
by the Leleges. In ancient documents they are identified
as the ancestors of the Karians. The Pedasa excavations
were initiated after long-term surface surveys were conducted to investigate them. The Leleges represent the
pre-Maussollos Age inhabitants of the peninsula in light
of cultural material based on our excavations. The work
of the Pedasa excavations in 2016 was carried out and
concluded for excavation, documentation, protection,
and research purposes in the Athena Sanctuary, acropolis, necropolis, and residential structures in different
parts of the city (Fig. 1). Within the scope of the landscaping and field research activities carried out since the
beginning of the Pedasa excavations, protective fences
and wooden visitor paths were renovated and the preservation of the excavated parts of the acropolis walls and
structures completed. The much-needed maintenance
of the stone-paved road starting from the main entrance
of the site and ending in front of the Athena Sanctuary
was finalized.

Halikarnassos Yarımadası’nın iç kesiminde yerleşik
Pedasa, Demir Çağ Batı Anadolu halklarından Karlar’ın
yazılı belgelerde ataları olarak gösterilen Lelegler tarafından kurulmuş önemli bir yerleşmedir. Yarımada’nın
Mausollos Dönemi öncesi halklarını temsil eden Lelegler’i
kazı verilerine dayalı kültür malzemesi ışığında araştırmak amacıyla uzun soluklu yüzey araştırmalarının
ardından Pedasa kazıları başlatılmıştır. Pedasa kazılarının
2016 yılı çalışmaları Athena Kutsal Alanı, Akropolis, kentin farklı bölgelerindeki nekropol, kutsal alan ve mesken
yapılarında kazı, belgeleme, koruma ve araştırma amaçlı
olarak gerçekleştirilmiş ve sonuçlandırılmıştır (Res. 1).
Pedasa kazılarının başlangıcından beri önemle yürüttüğümüz çevre düzenleme ve alan sunumu çalışmaları
kapsamında kazı alanlarını çeviren koruma çitleri ve
ahşap ziyaretçi yolları yenilenmiş, Akropol sur ve yapılarının kazılan bölümlerinin koruma çalışmaları tamamlanmış, kent ana giriş kapısından başlayarak Athena Kutsal
Alanı önünde son bulan taş döşeli yolun ihtiyaç duyulan
bakımı tamamlanmıştır.
Pedasa 2016 kazı çalışmalarımızın önemli sayılabilecek
bazı sonuçları için şunları söyleyebiliriz: öncelikli olarak
Pedasa kazılarımızın başından beri aralıksız yürüttüğümüz Athena Tapınağı’nın Arkaik evresine ilişkin kalıntıların bulunması kayda değerdir. Nekropol kalıntıları içinde
önemli bir yoğunlukta temsil edilen platform mezarlardan el değmemiş bir örnek, Geç Protogeometrik Dönem
malzemesi ile mezar kültürüne yönelik bilgilerimizi
zenginleştirmiştir. Bu dönem araştırmalarımızın önemli
bir başka sonucu ise Akropolis dış sur ana kapı girişi ve
bu aks üzerinde Akropol’e ulaşan taş döşeli erken yolun
saptanmış olmasıdır. Teritoryumun kuzey ve güney iki
ayrı bölgesinde; Üçerenler ve Sivriçam Tepesi üzerinde
yürüttüğümüz kazılar özellikle Erken ve Orta Demir Çağ
mesken yapılarını tarihlendirme ve arazi kullanımı konusunda yeni bilgilere ulaşmamızda yardımcı olmuş, kent
teritoryumunda yürüttüğümüz belgeleme çalışmaları
önemli ölçüde tamamlanmıştır.

Some of the important results of our Pedasa 2016 excavations are summarized next. First of all, it was noteworthy to find remains of the Archaic Period at the Athena
Temple, where we have been carrying out research
uninterruptedly since the beginning of our Pedasa
excavations. An untouched example from the platform
tombs represented significantly in number within the
necropolis has enriched our knowledge of the material
and burial traditions of the Late Protogeometric Period.
Another important result of our research on this period
was the identification of the Acropolis’s entrance in the
outer city wall and the early stone-paved road reaching
the Acropolis. In two different regions in the northern
and southern parts of the territorium, our excavations on
Üçerenler and Sivriçam Tepe helped us to discover new
information about the dating of the dwellings and land
use particularly during the Early and Middle Iron Ages.
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Fig. 1   Pedasa excavation areas.

Res. 1 Pedasa çalışma alanları.

The documentation studies we carried out in the city’s
territorium were completed to a large extent.

Athena Kutsal Alanı
Pedasa 2016 Athena Tapınağı çalışmalarında tapınağın
eski evrelerinin saptanması amacı ile araştırmalar yapılmıştır. Pedasa teritoryumundaki en önemli Arkaik Çağ
yerleşim merkezi Gökçeler Kalesi üzerinde kurulmuş,
Yukarı Kale’nin (Akropolis) batısında kent girişinde yerleşik olan Athena Tapınağı, Pedasa kazılarının başladığı ilk
yıllardan beri aralıksız kazı ve araştırmaların yürütüldüğü
yapılardan biridir. Yapının önemi Leleg Yarımadası’nda
Arkaik Çağ ve öncesine giden bilinen tapınaklardan
biri olması yanında lokalizasyonu ve identifikasyonu
kesin olarak yapılmış tek örnek olmasıdır. Bugüne dek
yürütülen çalışmalarda yapı, mimari anlamda büyük
ölçüde açığa çıkarılmıştır. Yapı ile ilgili en önemli sorun
Arkaik Çağ ve öncesine ilişkin adak buluntuları ile
mimari veriler arasındaki ilişkinin şu an için tam olarak
kurulamamasıdır. Bu çalışmalar kapsamında Kutsal
Alan’ın tapınım alanını sınırlayan Mekân 11 ve Mekân
12 içerisinde yürüme tabanı altında, Mekân 12’de ana
kayaya kadar, Mekân 11’de ise mekânın kuzeyinde
ana kaya güneyinde endüstriyel döşemenin bulunduğu
koda kadar olan alan temizlenmiştir. Tapınak podyum

Athena Sanctuary
The Pedasa 2016 studies at the Athena Temple were
conducted to identify the building periods of the structure. The Athena Temple, located at the entrance of
the city to the west of the Acropolis, was the Archaic
building in Pedasa in the Pedasa territorium. It is one of
the structures where excavations and surveys have been
carried out since the early years of work at Pedasa. The
significance of the building is that it is one of the known
examples in the Lelegian Peninsula from the Archaic
Period. It is the only Temple whose precise localization
and identification has been cleared. During the excavations which carried out to this day, the building has
been largely unearthed in terms of its architecture. The
most important problem with the structure is that the
relationship between the votive finds from the Archaic
and earlier periods and the architectural data cannot be
fully established at this time. Within the scope of this
work, the following area was cleared: from Structure
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11 and Structure 12 bordering the worship area of the
Sanctuary, and the area extending to the main rock in
Structure 12 and to the level of the industrial floor in
the south part of the main rock to the north of the area
in Structure 11. The horseshoe-shaped (?) structure, formerly referred to as the “altar” in the inner part of the
temple’s podium wall, was excavated to the virgin rock.
In addition to this work, sanctuary blocks were removed
in the western and eastern areas, which are likely to be
vertically merged with the early wall. Cleaning work
was carried out to the main rock in certain parts. As a
result of this work, sherds, bones, and coins, and most
notably a female head figurine, were discovered here.
Some of the other important finds are the chytria and
pithos (Fig. 2) Early wall extensions that intersect perpendicularly and the sacred road that heads towards the
4th century B.C. temple suggest that the earlier temple,
dated to the Archaic Period, was located in this area.
The area in which the archaic temple stood, defined
by the old wall extensions unearthed during the 2016
excavations, was used as the center of the cult activities
in later periods, even though the location of the temple
shifted to the north. This is supported by the fact that
the “Hearth Altar” was here and that the southern cella
wall of the temple was equipped with stepped stelai and
twin worship niches. Thus it is possible to say that the
wall, preserved in the north-south axis and only at the
basic level, designates the entrance to the earlier temple. Excavations conducted in this area have revealed
the changes in the transition to Sanctuary architecture. The construction of the Sanctuary Terrace dates
to the mid of 4th century B.C. The finds also support
this view. Major changes were made during the time
of Mausolus.

Fig. 2   Vessel obtained in Structure 12 from the Sanctuary Terrace.
Res. 2 Kutsal Alan tapınak terası Mekan 12’den ele geçen kap.

duvarının iç tarafında önceki yıllarda altar olarak adlandırılan at nalı biçimli (?) alanda ana kayaya kadar kazı
çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaların dışında erken duvar
ile dik birleşme olasılığı olan batı ve doğu kesimlerde
Kutsal Alan blokları kaldırılarak yer yer ana kayaya kadar
temizlik çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda
burada bir kadın başı figürin başta olmak üzere seramik
parçaları, kemik ve sikke ele geçirilmiştir. Diğer önemli
buluntulardan birisi ise 8a seviyesinden çıkan khytria
ve pithos’tur (Res. 2). Birbirini dik kesen erken duvar
uzantıları, MÖ 4. yy. evresi tapınağına yönlendirilen
Kutsal Yol, buluntularla Arkaik Dönem’e tarihlendirilen
eski tapınağın bu alanda olduğunu önerebilir. 2016 kazı
çalışmasında açığa çıkardığımız eski duvar uzantıları ile
tanımlanan Arkaik tapınağın konumlandığı alan -her ne
kadar tapınağın yeri kuzeye kaydırılmış olsa da- daha geç
dönemlerde kültün odağı olarak kullanılmıştır. “Ocak
Altarı”nın burada olması ayrıca Hellenistik Dönem’de
tapınağın güney cella duvarının basamaklı steller ve ikiz
tapınma nişleri ile donatılması bunu desteklemektedir.
Böylece kuzey-güney aksında ve sadece temel düzeyinde korunmuş olan duvarın eski tapınağın giriş bölümünü tanımladığını söylememiz olanaklıdır. Burada süreç
içindeki değişimlerin Kutsal Alan mimarisine yansımaları
kazılarla tanımlanabilmiştir. Kutsal Alan terası imar faaliyetleri MÖ 4. yy. ortasındadır. Buluntular da bunu destekler niteliktedir. Böylece Mausollos zamanında büyük
değişimler yapılmıştır.

Athena Sanctuary 2015 Sondage II: 2016 Studies
Since 2007, excavations in the Sanctuary area have
been carried out predominantly on the Temple Terrace
and the lower terraces. The purpose of these studies
has been to reveal the periodic relations between the
Sanctuary building stages, the sacred road, the building
terraces, and the temple. The excavations conducted
in the middle and western parts of the lower terrace
in 2009 and 2013 have shown that the monumental
terrace wall was built after the mid of 4th century B.C.
No study had been carried out in the west side of the
building, which is defined as the Watch and Control
Tower on the eastern side of the terrace wall. As part
of the 2015 program, excavations were initiated in a
north-south direction measuring 3.30 x 2.00 m at the
section with massive stone debris immediately behind
the eastern extension of the terrace wall. The walls of

Athena Kutsal Alan 2015 Sondajı II:
2016 Yılı Çalışmaları
Kutsal Alan sektöründe 2007 yılından bu yana devam
etmekte olan kazı çalışmaları ağırlıklı olarak Tapınak
Terası ve alt teraslarda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların
amacı Kutsal Alan yapılanma evreleri, kutsal yol, yapı
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Fig. 3
Southern Trench II,
after excavations.
Res. 3
Güney Açma II,
kazıdan sonra.

terasları ve tapınak arasındaki dönemsel ilişkilerin ortaya
konulmasıdır. 2009 ve 2013 yılı kazılarında alt teras orta
bölüm ve batı kısımda gerçekleştirilen kazılar, anıtsal
teras duvarının MÖ 4. yy.’ın ortalarından sonra inşa
edildiğini göstermiştir. Teras duvarının doğu uzantısında,
Kontrol ve Gözetleme Kulesi olarak tanımlanan yapının
batısında ise herhangi bir çalışma yürütülmemiştir. 2015
yılı kazıları çalışma planı çerçevesinde teras duvarı doğu
uzantısının hemen gerisinde yüzeyde yoğun taş enkazın
bulunduğu bölümde, 3.30 x 2.00 m ölçülerinde kuzey
güney doğrultulu bir alanda kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kazı yapılan alan batı ve güney yönlerden bir
Bizans mekânının duvarları ile sınırlanmıştır. 2015 yılında
kazı çalışmaları Bizans yapısının temel blokajının sonlandığı koda kadar gerçekleştirilmiş, teras duvarı ile ilişkili
MÖ 4. yy.’a tarihlenen yoğun taş dolgunun üzeri açılarak
kazı çalışması sonlandırılmıştır (Res. 3).

a Byzantine site in the western and southern directions
border the excavated area. In 2015 the excavations
were carried out until the end point of the foundation
blockage of the Byzantine structure and was ended
once the massive stone infill dated to the 4th century
B.C. and connected to the terrace wall was opened
on top (Fig. 3).

Tiered Buildings Area
Excavations on necropolises or tombs structures have
constituted one of the main activities in the excavations at Pedasa going on since 2007. The tumuli and
grave platforms are the most important structures of
Pedasa necropolis architecture from the Early Iron Age.
Excavations carried out on the grave platforms show
that this burial type and cremation tradition dates from
the 12th to the 7th centuries B.C. We do not yet have
sufficient archaeological data to determine whether or
not grave platforms were used before and after this time
frame. Documentation studies carried out on the hills
between Elmadağ and Sivriçam Tepesi in 2014 and
2015 revealed structures designated as independent
buildings with quadrangular plans and sequential buildings arranged in a line as rows on one of the hills. The
obtained data proved that the relevant structures were
used during the Early Iron Age.

Sıralı Yapılar Alanı
Pedasa’da 2007 yılından bu yana devam etmekte olan
kazılarda temel çalışma alanlarından birisini nekropolisler veya mezar yapılarında gerçekleştirilen kazılar
oluşturmaktadır. Tümülüsler ve mezar platformları Erken
Demir Çağ Pedasa mezar mimarisinin en önemli yapılarıdır. Mezar platformlarında gerçekleştirilen kazılar bu
mezar tipinin ve kremasyon geleneğinin MÖ 12. yy.’dan
MÖ 7. yy. içlerine kadar kullanıldığını kanıtlamıştır. Bu
zaman aralığının öncesi ve sonrasında mezar platformlarının kullanılıp kullanılmadığına dönük henüz arkeolojik
veriye sahip değiliz. 2014 ve 2015 yıllarında Elmadağ ile

A total of ten burial pits were unearthed in a platform burial as a result of the field excavations (Fig. 4).
Excavated as part of the 2016 Pedasa program, the
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Fig. 4
General view from
the northeast of the
Platform.
Res. 4
Platform kuzey
doğudan genel
görünüş.

Sivriçam Tepe arasında yer alan tepelerde yürütülen belgeleme çalışmalarında, tepelerden biri üzerinde dörtgen
planlı bağımsız yapılar ve sıra halinde araziye yerleştirilmiş sıralı yapılar olarak isimlendirilen yapılar ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen veriler, ilgili yapıların Erken Demir
Çağ süresinde kullanıldığını kanıtlamıştır.

platform tomb in the Tiered Building Area yielded
important results in terms of showing how the excavation of certain remains outside the necropolis in Pedasa
could yield other important data. Tomb platforms
constituting the main tomb type of the necropolis in
the western necropolis are represented by individual
examples or groups of several samples at different points
of Pedasa’s territorium. The singular examples indicate
that during the Early Iron Age the territory of Pedasa was
densely inhabited and arranged with grave structures
linked to these settlements.

Alanda yapılan kazılar sonucunda toplam 10 gömü
çukuru ortaya çıkarılmıştır (Res. 4). 2016 yılı Pedasa
kazı programı çerçevesinde kazı çalışması gerçekleştirilen Sıralı Yapılar Tepesi mezar platformu, Pedasa arazisinde bir nekropol dokusu dışında kalan bir örneğin
kazılmasının ne gibi verilere ulaşılabildiğini göstermesi
bakımından oldukça önemli sonuçlar sağlamıştır: Batı
nekropolde, nekropolisin esas mezar tipini oluşturan
mezar platformları Pedasa teritoryumunda farklı noktalarda tekil örnekler ya da birkaç örnekten oluşan gruplar
ile temsil edilmektedir. Pedasa teritoryumunda yer alan
tekil örneklerin Pedasa’nın Erken Demir Çağ süresince tüm arazinin oldukça yoğun iskân gördüğü ve bu
iskânlarla bağlantılı mezar yapıları ile düzenlendiğine
işaret etmektedir.

Southern Outer City Wall
To shed light upon the questions on the period and
historical development of the Acropolis walls in the
Gökçeler Castle, excavations was carried out on the
inner walls in previous years. The important data were
obtained confirming that the inner walls of the Acropolis
fortress dated to the Archaic Period. Our work on the
connections that the external walls have with the towers,
bastions, and gate openings in the architectural sense
and their dating continued this year as well.

Güney Dış Sur

The studies on the southern outer city wall were conducted in 2016 as part of the work begun in previous
years to document and date the walls. The objective of
the trenches was to determine the connection between
Tower 5, outer walls, and the bastions, as well as to
understand the construction phases and their respective
periods. The excavations started with the cleaning of

Pedasa Gökçeler Kalesi’ndeki Akropol surlarının dönemi
ve tarihsel gelişimi konusundaki sorunları aydınlatma
amacı ile önceki yıllarda iç surlarda çalışmalar gerçekleştirilmiş ve Akropolis iç kale surlarının Arkaik Dönem’den
olduğu konusunda önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Dış
surların mimari anlamda kule ve bastionlarla bağlantıları,
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giriş kapıları ve bunların tarihlerinin anlaşılması konusundaki çalışmalarımız geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
sürdürülmüştür.
2016 Pedasa Güney Dış Sur çalışmaları önceki yıllarda
başlayan çalışmaların devamı olarak surların belgelemesi
ve tarihlemesine yönelik olarak yürütülmüştür. Yapılan
sondajlarla, Kule 5, Dış Sur ve bastionların bağlantısını
saptamak, inşa evrelerinin ve dönemsel ilişkinin anlaşılması amaçlanmıştır. Çalışmalara 2015 yılında kazılan
alanların temizlenmesiyle başlanmış ve “Bastion 1”,
“Güney Kapı”, “Antik Yol” ve “Kule 5 içi” (Res. 5) kazılarıyla devam edilmiştir.

Sivriçam Tepesi Çalışma Alanları
Sivriçam Tepe’nin, Elmadağ’a köşe yaptığı iki tepe arasında sıralı yapıların hemen güneyinde doğu-batı doğrultusunda iki mekân yer alır. Belgeleme amaçlı yüzey
temizliği ile açığa çıkarılan bu mekânlar önceki yıllarda
araştırarak belgelediğimiz konut yapılarına, büyük ölçüde benzemektedir.

Tholos Mezar
Sivriçam Tepesi’nde yerleşik platform mezarın (Res. 6)
yanındaki Tholos mezar Pedasa nekropol alanındaki
türünün ender örneklerinden biridir. Yapı bir tholos özelliğindedir; 4.20 m çapında dairesel olarak inşa edilmiştir.
Kalıntının tam ortasında yuvarlak biçimli bir gömü çukuru görülür. Mezar odasının toprak dolgu tabanının planı
tam yuvarlak değildir. Oval bir pithos formundaki gömü
tabanının genişliği kuzey-güney doğrultusunda 1.10 m,
doğu-batı doğrultusunda ise 1.20 m’dir. Kazı sırasında
kaçakçılar tarafından tholos’un batı tarafına atılmış olan
dolgu toprak içerisinden ele geçen iri kemik parçaları
bu pithosun içerisine inhumasyon gömü yapıldığını
göstermektedir. Kaçakçılar tarafından yağmalanmış olan
bu tholos’tan tarih verecek herhangi bir malzeme ele
geçmemiştir.

Fig. 5   Ancient road unearthed north of Tower 5.
Res. 5 Kule 5 kuzeyinde açığa çıkarılan antik yol.

the excavated areas in 2015 continued with the excavations of “Bastion 1,” “South Gate,” “Ancient Road,” and
“Inner Tower 5” (Fig. 5).

Sivriçam Tepesi
There are two areas running in an east-west direction
immediately south of the sequential structures between
the two hills where Sivriçam Tepesi meets Elmadağ.
Revealed through documentation-oriented surface
cleaning, these areas strongly resemble the residential
structures documented in the previous years.

Altar Tepesi
2016 Pedasa kazı mevsiminde ayrı bir çalışma da
Altar Tepesi olarak adlandırdığımız bir anakaya yükseltisiyle tanınan konik biçimli doğal bir kaya yükseltisinde (Res. 7) gerçekleştirilmiştir. Tepe, Akropolis ve
Athena Kutsal Alanı ile Sivriçam Tepesi arasına konumlanmaktadır. Altar Tepesi konum olarak geniş bir çevreye
hâkimdir. Tepenin dört yönü kalıntılarla çevrilidir. Tepe,
doruğundan başlayarak eteklerine dek aynı yoğunlukta
devam eden yıkıntılar yoğun bir yapılanmaya tanıklık
etse de, yapı planı ve bunların dönemleri ile ilgili bilgi
vermekten uzaktır. Buna karşın tepe altında doğu ve

Tholos Tomb
The tholos tomb near the platform grave (Fig. 6) located
at Sivriçam Tepesi is one of the rare examples of its
type in the necropolis of Pedasa. Although it had been
plundered earlier by illegal excavations, surface cleaning was carried out to access data on the period and to
understand the architectural features of the building as
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well as its relationship with the platform tomb beside
it. The structure features the characteristics of a tholos,
built in the shape of a circle with a diameter of 4.20
m. A circular burial pit is in the middle of the remains.
The plan of the landfill base of the grave chamber is not
exactly round. The width of the burial floor in the form
of an oval pithos is 1.10 m in a north-south direction
and 1.20 m in an east-west direction. The large bone
fragments recovered by looters from the infill thrown to
the western side of the tholos indicate that bodies were
inhumed in this pithos. No finds dating the period of
the tholos were recovered from this tholos disturbed by
looters.

Fig. 6   Platform Tomb.
Res. 6 Platform mezar.

Altar Tepesi
özellikle de kuzeye, Athena Tapınağı yönüne doğru,
alanın nekropol olarak kullanıldığı tarafımızdan yapılan
yüzey araştırması ve temizlik çalışmaları ile de kesinlik
kazanmaktadır. Bunlardan doğu alt yamaçta yerleşik bir
inhumasyon ve yanında taş örgüden oluşturulmuş kremasyon sandık mezar tarafımızdan kazılmıştır.

During the 2016 season, a separate study was also carried out on a conical natural rock elevation known as
Altar Tepesi (Fig. 7). The hill is situated between the
Acropolis, the Athena Sanctuary, and Sivriçam Tepesi.
In terms of its location, Altar Tepesi dominates a sprawling area. The four sides of the hill are surrounded by
ruins. Although the hill exhibits dense habitation starting
from the top and continuing at the same intensity to its
skirts, it hardly offers any information about the building
plan and its respective periods. On the other hand, the
surveys and surface cleaning carried out has shown that
the area under the hill towards the east, and especially
to the north towards the Temple of Athena, was used

Altar kayalığının oturtulduğu tepe düzlüğünün yak. 12 m
kadar altında tepeyi dairesel olarak çevreleyen ve temenos işlevinde olduğu anlaşılan bir duvar belirlenmiştir.
Altar Tepesi’nin kuzeydoğu alt eteğinde düzlüğe yakın
yerde kaçak kazıcılar tarafından tahrip edilmiş bir sandık
mezar ile onun yanında yerleşik kremasyon mezarın yer

Fig. 7 / Res. 7
Altar Tepesi.

91

EXCAVATION REPORTS

KAZI RAPORLARI

as a necropolis. Among these tombs, the burials on the
eastern lower slope and the cremation cist burial built
of stone were excavated by our team.
A wall was found about 12 m below the top of the altar
bedrock was conceived as a temenos, encircling the top
of the hill. Cleaning the area where the chest tomb had
been destroyed by illicit digs along with the cremation
tomb next to it near the lower skirts of the northeast side
of Altar Tepesi was completed along with the documentation and dating of the remains (Fig. 8).
Some of the cist grave tomb samples which have surrounded by walls in four directions cleaned in this area
were dated to the 6th century B.C. It is important that
the excavated samples reflect the Early Iron Age platform
burial tradition. It is understood that most of the illegal
excavations and cist grave identified in the surface survey between Hasankaya and Altar Tepesi and around it
were used for burials in the 4th century BC., particularly
after the Archaic Age.

Fig. 8   7th-6th century B.C. terracotta cavalryman figurine.
Res. 8 MÖ 6.-7. yy. pişmiş toprak atlı süvari figürini.

aldığı alanda temizlik çalışması ile kalıntıların belgeleme
ve tarihlendirilmesine yönelik araştırması tamamlanmıştır
(Res. 8).
Bu alanda temizlediğimiz bazı sandık mezar örnekleri
MÖ 6. yy.’a tarihlendirilmiştir. Burada ilginç olan kazılan örneklerin Erken Demir Çağ platform geleneğini
yansıtmasıdır. Hasankayası ile Altar Tepesi arasında ve
çevresinde yapılan yüzey araştırmasında belirlenen çoğu
kaçak kazı ile soyulmuş sandık mezarlar bu bölgenin
Arkaik Çağ sonrasında özellikle MÖ 4. yy.’da sandık
mezar gömüleri için kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Üçerenler Dwelling Areas
Another documentation during the 2016 excavation
season was conducted in the residential areas on the
hilltops north of the Athena Sanctuary. The purpose of
this work was to identify domestic structures that may
have been used particularly as houses on the hilltops
and slopes of the imposing tumuli in Pedasa’s territorium. It was also to understand their relationship with the
tumuli believed to date to the Geometric and Archaic
Periods. Following the plantation cleanup conducted on
the areas close to the upper slopes where the Üçerenler
tumuli are located, a number of examples similar in plan
and material use to the houses documented through
excavations at Sivriçam Tepesi were identified on the
less-inclined terrain that can accommodate dwellings.
Built on the terraces due to the slope of the terrain, the
houses feature single rooms, much like the Early Iron
Age examples identified at Sivriçam Tepesi. Another
common feature of these is that in the areas less resistant
to the slope of the land, the walls have been reinforced
by a second shell wall. Another common point is that
the majority of the doors are not at the lower level in
most examples. The doors were most possibly located
on the second-floor level. Dwellings from the Üçerenler
region are also similar to those of Sivriçam Tepesi in
terms of the density and quality of the materials used in
dating them. Fragments discovered, albeit rarely, among
the pottery of local production point to Geometric and
Archaic Periods.

Üçerenler Konut Alanları
2016 kazı döneminde belgeleme amaçlı başka bir
çalışma da Athena Kutsal Alanı’nın kuzeyindeki tepe
sırtlarında yerleşik konut alanlarında gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, Pedasa teritoryumunda görkemli
tümülüslerin konumlandığı tepe sırtları ve yamaçlarındaki özellikle konut olabilecek sivil yapıları saptamak
ve bunların Geometrik ve en Geç Arkaik Çağ’dan
olduğunu düşündüğümüz tümülüsler ile olan ilişkisini anlamaktır. Üçerenler Tümülüslerinin konumlandığı
tepe üst yamaçlarına yakın alanlarda gerçekleştirilen
bitki temizliği sonucu yerleşime nispeten olanak sağlayan az eğimli araziler üzerinde benzerlerini kazıyla
Sivriçam Tepesi’nde belgelediğimiz konutlara, plan ve
malzeme kullanımı açısından yakınlık gösteren çok
sayıda örnek belirlenmiştir. Arazi eğiminin fazla olması
nedeniyle teraslar üzerine inşa edilen konutlar Sivriçam
Tepesi’nde belirlediğimiz Erken Demir Çağ örnekleri
gibi tek odalıdır. Bunların ortak bir yanı da arazi eğimine karşı dayanıksız olan kesimlerde duvarların ikinci
bir kabuk duvarla sağlamlaştırılmış olmasıdır. Ortak bir
başka nokta ise kapı açıklıklarının çoğu örnekte alt kat
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Tumulus T35

düzeyinde olmamasıdır. Kapılar büyük olasılıkla ikinci
kat düzeyinde yer alıyordu. Üçerenler bölgesi konutları
tarihlemede kullanılacak malzemenin yoğunluk ve kalitesi bakımından da Sivriçam Tepesi konutları ile ortak
özellikler gösterir. Lokal üretim kaba seramikler arasında
ender de olsa ele geçen parçalar Geometrik ve Arkaik
dönemleri işaret etmektedir.

Tumulus studies, which constitute the most important
part of our Pedasa necropolis research, also continued
during the 2016 excavation period. Sivriçam Tepesi,
located to the south of the Acropolis, is covered with
pine trees and short maquis plants at the same elevation (296 m) as the Acropolis that has an east-west
extension. Eight tumuli are located on the flat ridge of
this hill. Before the excavation, the western wall where
the dromos was located and a part of the southern
and northern walls could be seen but not the direction and walls of the tumulus. The stone fill of the
destroyed tumulus has completely disintegrated. The
crepis walls are preserved at the height of 0.20-0.60
m on both sides of the dromos. The outer surfaces of
the crepis blocks are roughly leveled. The tumulus is
approximately 12-12.15 m in diameter on the outside.
The dromos facing west is 3.80 m long, 0.83 m wide
on the outside and 0.90 m on the inside, and 0.20 m
high. Cleaning the interior of the burial chamber has
revealed bedrock in the southwest corner at a depth of
0.70 m from the present walking level. Apart from the
bone finds of many inhumation burials in the southwestern corner, fragments of broken lamps, amphorae
body fragments, and ceramics dated to the Geometric
Period were discovered. The grooved beehive, which
is placed as a votive vessel next to the southern wall,
shows that the tomb was used for a second burial in
Late Antiquity. The ceramics unearthed among the find
groups can be dated to the Late Geometric and Archaic
Periods in terms of their form, ornamentation, and band
decorations.

T35 Tümülüs Çalışmaları
Pedasa nekropol araştırmalarımızın en önemli ayağını
oluşturan Tümülüs çalışmalarımız 2016 kazı döneminde de devam etmiştir. Akropolis’in güneyinde yer alan
Sivriçam Tepesi doğu-batı uzantılı yaklaşık Akropol ile
aynı yükseltide (296 m), çam ve bodur maki bitkisi ile
kaplıdır. Bu tepe üzerindeki düz sırtta sekiz tümülüs
konumlanır. Kazı öncesinde tümülüsün yönü ve duvarları
dışında dromosun bulunduğu batı duvarı ile güney ve
kuzey duvarlarının bir bölümü görülebilmekteydi. Tahrip
olan tümülüsün taş dolgusu tamamen dağılmıştır. Krepis
duvarları dromosun her iki yanında 0.20-0.60 m yüksekliğinde korunmuştur. Krepis bloklarının dış yüzeyleri
kabaca düzeltilmiştir. Tümülüs yaklaşık dışta 12-12.15
m çapındadır. Batıya yönlendirilen dromos 3.80 m
uzunluğunda, dışta 0.83 m, içte 0.90 m genişliğinde,
0.20 m yüksekliğindedir. Mezar odası içinde yapılan
temizlik sonucu günümüz yürüme düzleminden 0.70 m
derinlikte güneybatı köşede ana kaya tabanı ile karşılaşılmıştır. Güneybatı köşede birçok inhumasyon gömüye ait
kemik buluntuları dışında kırık kandil parçaları, amphora
gövde parçaları ile Geometrik Dönem’e tarihlenebilecek
seramikler bulunmuştur. Güney duvarına bitişik adak
kabı olarak konulan yivli arı kovanı, mezarın Geç Antik
Çağ’da ikinci gömü için kullanıldığını göstermektedir.
Buluntu grupları arasında yer alan seramikler, formları
ve üzerindeki boyama ve band bezemeleri ile Geç
Geometrik Dönem ve Arkaik Dönem’e tarihlenmektedir.

Tumulus T 29
The burial chamber of the tumulus, located on the
northwest slope of Çamtepe, was dug to a large extent
through illegal excavations. Cleaning and excavations
measuring 4.90 x 1 m was started in the area on the
edge of the northern wall of the tomb in order to obtain
information on documentation and dating. As a result
of the study, the bedrock level with a small amount
of reddish gravel 0.20-0.35 m thick was reached. The
bedrock slopes from south to north. At the end of the
excavations, broken amphora ceramic fragments, a
small broken fragment of an armlet, and bone fragments
unearthed between the soil and the main rock of the
inhumation dated to the Late Geometric Period were
documented.

T29 Tümülüs Çalışmaları
Çamtepe’nin kuzeybatı yamacında yer alan tümülüsün
mezar odası kaçak kazılar ile büyük oranda açılmıştır.
Belgeleme ve tarihleme konusunda bilgi edinme amacıyla tümülüsün kuzey duvarı kenarındaki 4.90 x 1 m’lik
bir bölümünde temizlik ve kazı çalışmasına başlanmıştır.
Çalışma sonucu 0.20-0.35 m kalınlıkta kırmızımsı, az
miktarda mıcırlı mezar tabanı ve ana kaya seviyesine
ulaşılmıştır. Ana kaya güneyden kuzeye doğru eğimlidir.
Çalışma sonucu Geç Geometrik Dönem’e tarihlenebilecek kırık amphora seramik parçaları, bronz pazubente ait
kırık küçük parça, ve inhumasyon gömüye ait ana kaya
ve toprak arasına sıkışmış kemik parçaları belgelenmiştir.
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Mapping and Documentation Studies in Territory
of Pedasa

Pedasa Teritoryumu Harita ve
Belgeleme Çalışmaları

Our efforts to document the remains of the city’s territorium and transfer it to the Pedasa database continued in
2016 as well. The method used in the terrain documentation studies entails using a GPS of GRS 1 Cors system,
taking their coordinates with the ITRF 96 3 coordinate
system, then mapping, photographing, and determining
the date of the buildings to define their function based
on the plans of the remains. In addition, the borders of
the city’s territorium are also being transferred to the
mapping system year after year.

Kentin teritoryumundaki kalıntıların belgelenerek Pedasa
veri tabanına aktarılmasına yönelik çalışmalarımız 2016
yılında da devam etmiştir. Arazi belgeleme çalışmalarında kullanılan yöntem GRS 1 Cors sistemi ile çalışan GPS
ile belirlenen kalıntıların ITRF 96 3 derece koordinat
sisteminde koordinatlarının alınıp hali hazır haritaya
işlenmesi, fotoğraflanması ve yüzeyde bulunan seramik
buluntularının değerlendirilerek yapının tarihi ve kalıntıların planlarına bakarak yapının işlevinin tanımlanması
amaçlanmıştır. Ayrıca oluşturulan harita ile kentin teritoryum sınırları da yıl yıl harita sistemine aktarılmaktadır.

Restoration and Conservation Studies
Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

A total of forty-five objects were studied within the
scope of conservation and restoration work in the laboratory of the Pedasa Excavation House. Of these, twenty
are intended for inventory, whereas fourteen are for
study purposes. Among these finds are twenty terracotta,
fifteen bronze alloy, two lead, four iron, one gold, and
one bone. These groups of finds are also diversified
within their own categories. Accordingly, there are figurines, functional utensils, and oil lamps in the terracotta
group. Objects in the metal group include coins, rings,
rods, apliques, fibulae, and knives. Within the scope of
the work carried out, the least interventional methods
were selected. These methods also help to preserve
the subsequent state of the finds. The groups of objects
were classified first. After this process, tools were prepared according to the objects. The working environment is generally kept at the same humidity level. The
architectural restoration working was carried out by
an expert team of six people supported by the Bodrum
Municipality with a grant from the Ministry.

Pedasa Kazı Evi Laboratuvarında, konservasyon ve restorasyon çalışmaları kapsamında toplam 45 adet eser çalışılmıştır. Bu eserlerin 20 âdeti envanterlik olup 14 âdeti
etütlüktür. Çalışılan eser grupları içerisinde 20 adet pişmiş toprak, 15 adet bronz alaşım, 2 adet kurşun, 4 adet
demir, 1 adet altın, 1 adet kemik eser bulunmaktadır.
Bu eser grupları kendi içerisinde farklılık göstermektedir.
Buna bağlı olarak pişmiş toprak grubunda figürünler,
işlevsel kaplar ve kandil bulunmaktadır. Metal grubundaki eserler ise sikke, yüzük, çubuk, aplik, fibula, bıçak
olarak ortaya çıkmaktadır. Yürütülen çalışmalar kapsamında eserlere en az müdahale yöntemleri seçilmiştir. Bu
yöntemler eserin sonraki durumu için de koruma özelliği
sağlamaktadır. Eser gruplarının öncelikle tasnif işlemi
yapılmıştır. Bu işlemin ardından çalışılacak esere göre
araç gereç hazırlanmıştır. Çalışma ortamı genel olarak
aynı nem dengesinde tutulmuştur.
Bakanlık ödeneği dışında Bodrum Belediyesi tarafından
da desteklenen mimari restorasyon çalışmaları 6 kişilik
uzman ekip tarafından yürütülmüştür.
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Pisidian Antiocheia Excavation 2016
Pisidia Antiokheia Kazısı 2016
Mehmet ÖZHANLI

The Pisidian Antiocheia 2016 excavation was carried
out between 15 July and 12 November 2016. This year
excavations took place only at the church on Aedilicus
Hill, whereas conservation and consolidation works
were conducted at the church and house with atrium.
Work at the storehouse continued.

Pisidia Antiokheia 2016 yılı kazısı 15 Temmuz – 12
Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu yıl sadece Aedilicus Tepesi’ndeki kilisede kazı; kilise ve atriumlu
evde ise konservasyon ve konsolidasyon çalışmaları
yapıldı. Depo çalışmalarına devam edildi.
Aedilicus Tepesi, Kilise Kazısı: Yapılan çalışmalar sonucu, bazilikal planda üç nefli kapalı Yunan haçı formundaki kilisenin, üç nefi ve narteksi zemine kadar açıldı,
ancak narteksin önündeki avlunun, meydana bağlanan
sokağın ve kilisenin güneydoğu köşesinde 2015 yılında
yarısı açığa çıkarılmış olan yapının kazısı tamamlanamadı (Res. 1). Narteksin ön bölümündeki duvarları diğer
duvarlara göre daha fazla tahrip olmuştur. Bu alanda
yapılan çalışmada da 2 m yüksekliliğinde bir dolgu toprak boşaltıldı. Dolgunun ilk yarım metresi tarım toprağı,
bundan sonraki bir metresi kireç, harç, kırık tuğla, kiremit
ve moloz taş karışımlı toprak, alta ki yarım metre ise yangın ve kül tabakasından oluşmaktadır. Yangın tabakasının
altında kalan zeminin mermer döşemelerinin tamamen
sökülüp tahrip edilmiş olması, kilisenin önceden tahrip
edildiği ve sonra büyük bir yangınla yıkıldığını belgelemektedir. Yangın tabakası içerisinde yoğun miktarda
mermer süsleme; duvar kaplamaları, parapet, levha ve
oppussectila, taşıyıcı elemanlar; paye, sütun parçaları ve
altlıkların yanı sıra çok sayıda pişmiş toprak pithos parçaları ele geçmiştir. Kilisenin duvarları Roma İmparatorluk
Dönemi’ne ait büyük mermer blokların kırılarak küçültülmüş parçalarıyla ve moloz taşlarla örülmüştür. Sandık
duvar tekniğinde yapılmış dış duvarların genişliği 1.20 ile
1.30 m arasında değişmektedir. Yapının korunan duvar
yüksekliği ortalama 1,5 m’dir. Yıkılmış olan yapının duvar
taşları geç dönemde başka bir yere taşınmış olmalıdır.
Çünkü dolgu içerisinde duvarlara ait çok az taş ele
geçmiştir. Duvarda kullanılan devşirme malzeme farklı
dönemlere tarihlendirilebilinir. Nitekim kilisede bulunan
farklı içerikli 6 adet yazıt da çeşitli yapı ve dönemler
konusunda bilgi vermektedir.

Aedilicus Hill, Church Excavation: At the end of the
excavation, the three naves and narthex of the triplenave cruciform church on the basilica plan was opened
all the way to the ground. However, the excavations
of the courtyard in front of the narthex, the street connecting to the public square, and the building on the
southeast corner of the church, half of which was
unearthed in 2015, were not completed (Fig. 1). The
walls on the front side of the narthex have been more
severely damaged than the others. During the excavation in this area, an infill 2 m high was discharged. The
first half-meter of the infill is agricultural soil; the next
meter is a blend of lime, mortar, broken bricks, tiles,
and rubble stone; whereas the half meter at the bottom

Fig. 1   Aedilicus Hill, plan of the triple-nave church in
basilica form.
Res. 1 Aedilicus Tepesi, üç nefli bazilikal formdaki kilisenin planı.
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Fig. 3
Bronze cross discovered
in Tomb K6.
Res. 3
K6 numaralı mezarda
bulunan bronz haç.
Fig. 2   Aedilicus Hill, Tomb K6 unearthed in the north part
of the main apse.
Res. 2 Aedilicus Tepesi, Ana apsisin kuzeyinde açığa çıkarılan
K6 numaralı mezar.

Çalışmalar sırasında, ortadaki büyük apsisin kuzey dış
kenarında bir ve kuzey nefin dış tarafında ortalara yakın
bir yerde iki adet mezar bulundu. Mezarların yanları
tuğla örgülü olup, apsise yakın olanın üstü şist taşıyla;
nefin duvarına bitişik olan mezarın ve diğerinin üstü ise
pithos parçalarıyla kapatılmıştı. Apsise bitişik olan mezarın içerisinde bir bronz haç çıktı. Haç ya ölen kişinin
boynunda asılıydı ya da göğsünün üzerine konmuştu
(Res. 2-3). Haçın üzerine yapışmış, ince dokuma kumaşın parçaları gözlemlenebilmektedir.

is a layer of fire and ash. The fact that the marble slabs
of the floor underneath the fire stratum was entirely
dismantled and damaged indicates that the church was
previously destroyed and then perished in a great fire.
Discovered within the fire stratum was a considerable
amount of marble ornamentation, wallboards, parapets,
plates and parapet, plates and opus sectile, load-bearing
elements, steps, column fragments and bases, as well as
numerous terracotta pithos fragments. The walls of the
church were built with rubble stones and broken and
crumbled pieces of marble blocks from the imperial
period. Built with the crate wall technique, the width
of the outer walls ranges between 1.20 m and 1.30 m.
The preserved wall height of the building averages 1.5
m. The wall stones of the demolished buildings must
have been moved elsewhere in later periods, as very
few stones of the wall were discovered in the infill. The
collected materials used in the walls can be dated to different periods. After all, the six inscriptions with different
contexts found inside the church offer information on a
range of buildings and periods.

Kazılar sırasında seramikler, sikkeler, mermer eserler,
yazıtlar ve farklı metallerden yapılmış objeler ele geçti.
Yapının güneydoğusunda bulunan fil ayağının yanında
zemin açma çalışmaları sırasında 45 x 30 cm ölçülerinde
bir kartal gövdesi ele geçmiştir. Başı eksik kartalın boynu
sağ tarafa doğru döndürülmüş, sağ kanat önde sol kanat
daha geride ve daha açıktır. Sol bacağın bir kısmı korunmuştur. Kanat hareketlerine uygun sağ bacak geride sol
bacak önde durmaktadır. Heykelin buraya atıldığı ya da
duvar yapımında kullanıldığı düşünülmektedir.
Kilisenin narteks bölümünün önündeki alan teraslandırılmış ve dar bir sokakla batıdaki meydana bağlanmıştır. Meydandan basamaklarla yükseltilmiş olan bu
sokağın başlangıcında, sokağın üzerinde açığa çıkarılan
kireç ocağı kilise yıkıldıktan sonra kullanılmış olmalıdır. Bu sokağın doğu kenarında bulunan Hıristiyanlık
Dönemi’ne ait mezar, kiliseye giden yolun iki tarafının geç dönemde mezarlık olarak kullanıldığını göstermektedir.

During the excavation, one tomb was discovered on the
north side of the large apse at the center and two tombs
near the middle on the outside of the north nave. The
sides of the tombs were built with bricks. The top of
the one near the apse was covered with schist, whereas
the top of the tomb bears the wall of the nave while
that of the other is covered with pithoi fragments. A
bronze cross was discovered inside the tomb next to the
apse. The cross was either hanging around the neck of
the corpse or had been placed on his chest (Figs. 2-3).
Threads of a fine fabric stuck to the cross were observed.

Kilisenin ne zaman tahrip edildiği ve ne zaman yakıldığı sorusuna birkaç farklı cevap verilebilinir. Kuzey
nefe bitişik, sonradan yapılmış odalar bulunmaktadır.
Bu odalara ait duvarlarda üzerinde haç bulunan yazıtlı
bir blok ve üzerinde Latin Haçı bulunan bir lahit ters
çevrilerek duvar taşı olarak kullanılmıştır. Hıristiyanlığın
en büyük sembolü olan haçın işlenmiş olduğu bu tür

During the excavation ceramics, coins, marble pieces,
inscriptions, and objects made of different metals were
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unearthed. During the ground clearing activities, the
body of an eagle sculpture 45 x 30 cm in size was discovered next to the elephant’s foot in the southeast part
of the building. Its head is missing; the neck of the eagle
twists to the right; the right wing is in the front; whereas
the left wing is further behind and spread wider. Part
of the left leg is preserved. In line with the wing movements, the right leg is behind and the left leg is in the
front. It is thought that the sculpture was either thrown
here or used in the construction of the wall.

malzemenin kırılarak duvar taşı olarak kullanılmış olması düşündürücüdür. Haçlı Seferleri sırasında mı yoksa
daha sonra mı bu eserler tahrip edildi tam olarak belli
değildir.
Narteks’in kuzeybatı dış köşesinde, yuvarlak bir alanda
büyük bir yangın tabakası açığa çıkarıldı. Bu yangın
tabakasının içerisinde, üzerinde başında halesi bulunan
sakallı bir din adamı işlenmiş bronz haç parçası, mum
altlığı, seramik, cam kaplar, mermerler ve oldukça çok
sayıda kapı aksamları ile farklı dönemlere ait sikkeler
bulundu. I. Anastasios dönemine (MS 491-518) ait
sikke, yapının erken dönemi hakkında bir tarih vermektedir. Sikkenin ön yüzünde portre ve portrenin etrafında
“DNANASTA SIVSPPAS”; diğer yüzünde birimini belirten “M” ve basım yeri “CON” yazısı bulunmaktadır
(Res. 4). Bu yangın tabakasının tam ortasında bulunan
Osmanlı padişahlarından I. Ahmed’e ait iki adet sikke
(Res. 5), kiliseye ait birçok malzemenin bu alana yığılarak yakıldığında alana düşmüş olmalıdır. Ayrıca, 2015
yılı kazı sezonu çalışmalarında kilisenin içerisinde yangın
tabakasının altında bulunan hayvan gübreleri, kilisenin
Bizans sonrası farklı bir şekilde kullanıldığını ve daha
sonra yakıldığını akla getirmektedir. Kilisenin Selçuklu
Dönemi ile başlayan tahribi günümüze dek farklı şekillerde devam etmiştir. Erken evresi MS 6. yy. olan yapı,
farklı dönemlerde onarımlar geçirerek MS 12. yy.’a dek
kullanılmış olmalıdır.

The area in front of the church’s narthex was terraced
and connected to the public square at the west through a
narrow street. The lime kiln at the beginning of the street
-elevated from the square by steps- must have been used
even after the church was demolished. The tomb from
the Christian period on the eastern side of this street indicates that both sides of the road leading to the church
were used as a cemetery during later periods.
Several different answers can be given as to when the
church was destroyed and burned down. Adjoining the
north nave are rooms built later. An inscribed block with
a cross from the walls of these rooms and a sarcophagus
with a Latin cross have been turned upside down and
used as wall stone. It is quite intriguing that this kind of a
material featuring the greatest symbol of Christianity was
broken and used as wall stone. It is therefore not certain
if these pieces were destroyed during the Crusades or at
a later date.

Konservasyon Çalışmaları: Kilise ve atriumlu evin açığa
çıkarılmış olan duvarları, kil ve saman karışımından elde
edilen bir harçla, korunmuş olan yüksek yerin seviyesine
kadar kendi malzemesiyle örülerek yükseltildi ve koruma
altına alındı (Res. 6).

In the outer northwest corner of the narthex, a great
fire strata was unearthed in a circular area. Inside this
stratum, a bronze cross fragment depicting a bearded
religious figure with a halo, a candleholder base, ceramics, glass vessels, marbles, numerous door components,
and coins from different periods were discovered. A
coin from the reign of Anastasius I (491-518 A.D.) offers
information about the early period of the building. There

Bu çalışmalar sırasında atriumlu evin bir duvarın içerisinde bulunan II. Constantin dönemine (MS 325-326) ait
bir sikke, birçok evresi bulunan yapının, bir evresinin bu
dönemde olduğunu belgeledi.

Fig. 4   Bronze coin, reign of Anastasius I (491-518 A.D.).
Res. 4 I. Anastasios dönemi, bronz sikke (491-518).

Fig. 5   Bronze coin from the reign of Ahmed I (1603-1616 A.D.).
Res. 5 I. Ahmed dönemine ait bronz sikke (1603-1616).
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Fig. 6   Aedilicus Hill, view of the church from the northeast.

Res. 6 Aedilicus Tepesi, kilisenin kuzeydoğudan görünümü.

is a portrait on the front side of the coin and the inscription “DNANASTA SIVSPPAS” around it. The reverse
side includes “M” as the unit and “CON” as the place
where it was minted (Fig. 4). Two coins from the reign of
Ottoman Sultan Ahmed I (Fig. 5) found at the exact center of the fire stratum must have fallen into this area when

Kilisenin duvarlarında yer yer korunmuş olan freskolar da
sağlamlaştırıldı (Res. 7). Duvar-sıva arasında zaman içerisinde oluşmuş açıklıklar, Malta 6001 ve Macro Acrilic
CV40 reçinenin karıştırılmasıyla elde edilen tamir harcı
ile dolduruldu. Fresko yüzey temizliğinde öncelikle kuru
temizlik, ardından nemli sünger ile ıslak temizliği yapıldı.

Fig. 7
Aedilicus Hill, church
frescoes, preservation
measures.
Res. 7
Aedilicus Tepesi, kilise
freskoları, koruma önlemleri.
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many materials of the church were piled and burned
here. Furthermore, the manure found underneath the
fire stratum inside the church during excavations of the
2015 season suggests that the church was used for different purposes in the post-Byzantine period and was
burned down later. The destruction of the church that
began during the Seljuk period continued in various
ways until the present. The building -whose earliest
phase coincides with the 6th century A.D.- must have
undergone restorations at different periods and remained
in use until the 12th century A.D.

Temizliği tamamlanan alanlarda, paraloid B72 %5 seyreltilerek freskoların yüzeylerinin korunması amacıyla
uygulandı. Gerekli görülen fresko yüzeylerinde yüzey
koruma işlemi birkaç kez tekrarlandı. Sıvaların etrafı
dolgulu alçı ile bordür geçilerek dış etkenler ile temasları
kesildi.
Depo Çalışmaları: Bu yıl ve önceki yıllarda açığa çıkarılmış olan eserlerin fotoğraflama, çizim, belgeleme ve
katalog çalışmalarına devam edildi.

Conservation Work: The unearthed walls of the church
and the house with the atrium were rebuilt with a mortar
obtained from clay and hay, and raised up to the level
of the preserved high point and thus preserved (Fig. 6).
A coin dating from 325-326 A.D. during the reign of
Constantine II was found during excavations inside the
wall of the house with the atrium. This documented that
one of the phases of this multi-phase building coincided
with this period.
The partially preserved frescoes inside the church walls
were consolidated (Fig. 7). The gaps occurring between
the wall and the plaster over time were filled with
a repair mortar obtained by mixing Malta 6001 and
Macro Acrylic CV40 resin. First a dry cleaning, then a
wet cleaning with moist sponge was completed in the
surface cleaning of the frescoes. In fully cleaned areas,
paraloid B72 5% was thinned and applied to protect the
surface of the frescoes. The surface preservation method
was repeated several times on necessary fresco surfaces.
The area around the plaster was bordered with Spackle
to cut off contact with external factors.
Work at the Storehouse: The photographing, drawing, documenting, and cataloging activities for finds
unearthed this year and previously continued.
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The 2016 PQ4-Burial Compound Excavations
at Sagalassos
Sagalassos PQ4 Mezar Kompleksi 2016 Kazıları
Sam CLEYMANS – Jeroen POBLOME

Introduction1

Giriş

Just beyond the eastern ridge of the Eastern Suburbium
of Sagalassos, enclosure walls (Fig. 1) constructed in
polygonal dry masonry were discovered by the Pisidia
Survey Project under the supervision of Stephen Mitchell
in 19872. During the 2012 summer campaign3, excavations were planned along the east wall of the enclosure
that aimed to retrieve dateable material from the foundations. Not only did these provide a construction date
in the first half of the 2nd century A.D., but inside the
compound twenty graves were also discovered. This
structure was thus interpreted as a Roman Imperial
burial compound. As less than 40% of the enclosed area
was unearthed in 2012, a follow-up excavation was executed in the summer of 2016. These excavations mostly
focused on the northern part of the compound and an
annex room to the north. This report will present the
chronological evolution of the PQ4-burial compound,
based on the excavation results of the 2016 campaign
(Fig. 2).

Stephen Mitchell başkanlığındaki Pisidia Yüzey
Araştırması Projesi1 1987 yılında Sagalassos’un doğu
suburbium’unun doğu sırtının hemen ötesinde kuru
örgülü poligonal bir çevre duvarı (Res. 1) saptamıştı2.
2012 yılı yaz döneminde çevre duvarının doğu bölümü boyunca tarihlemeye yardımcı olabilecek malzeme
bulmak amacıyla kazı yapılması planlandı3. Söz konusu
çalışmalar hem yapıyı MS 2. yy.’ın birinci yarısına tarihledi hem de bu duvarın dahilinde yirmi mezar saptandı.
Dolayısıyla söz konusu yapı Roma İmparatorluk Dönemi
mezar kompleksi olarak yorumlandı. 2012 yılı çalışmalarında kompleksin %40’ından daha küçük bir alan kazıldığından 2016 yılında kazının devam ettirilmesine karar
verildi. Bu kez kompleksin kuzey kısmında ve kuzeyden
eklenen bir mekanda yoğunlaşıldı. Bu raporda 2016
yılında gerçekleştirilen kazının sonuçlarına dayanarak
PQ4 mezar kompleksinin kronolojik gelişimini sunacaktır
(Res. 2).

1
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Research Project directed by Prof. J. Poblome (University
of Leuven, Belgium). This research was supported by the
Belgian Programme on Interuniversity Poles of Attraction, the
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Foundation Flanders (FWO). We would like to thank the
Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey,
its Cultural Assets and Museums General Directorate, and
its representative S. Atalay of the Antalya Museum for the
excavation permission, support, and appreciated aid during
the 2016 fieldwork campaign.

1
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Fig. 1
Location of PQ4-burial compound within
Eastern Suburbium.
Res. 1
PQ4 mezar kompleksinin Doğu Suburbium’daki
konumu.

Second Century Construction of the PQ4-Burial
Compound

PQ4 mezar kompleksinin 2. yy.’da inşası

Since the terrain is very rough formed by large bedrock
outcrops and with an average slope percentage of 36%,
the only way to create a large walled compound for PQ4
was to cut the bedrock to create a leveled area. Following
the clearing of the bedrock, the walls were built enclosing an area of ca. 370 m². The monumental entrance
to the compound was located in the southwest corner
of the enclosure, as was suggested by the presence of a

Topografya zorludur; masif ana kaya çıkıntıları ve ortalama %36’lık bir eğimin bulunduğu bu alanda kuşatma
duvarıyla çevrili büyük PQ4 mezar kompleksini inşa
etmenin tek yolu ana kayayı traşlayarak tesviye etmektir.
Ana kayanın traşlanmasını müteakip, yak. 370 m2’lik
alanı kuşatan çevre duvarı inşa edilmiştir. Komplekse giriş
güneybatı köşeye konumlandırılmış anıtsal bir kapıdan
yapılmaktaydı ve bunun varlığı büyük ebatlı bir kesme

Fig. 2
Plan and orthophoto of burial
compound: 1) sarcophagus;
2) cremation pit in niche;
3) vaulted Tomb 1; 4) vaulted
Tomb 2; 5) vaulted Tomb 3;
6) pit grave of child.
Res. 2
Mezar kompleksinin planı ve
orto-fotosu: 1) lahit; 2) niş
içindeki kremasyon çukuru;
3) tonozlu mezar 1;
4) tonozlu mezar 2;
5) tonozlu mezar 3;
6) bir çocuğun çukur mezarı.
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large ashlar stone. The north wall of the compound was
interrupted to leave an opening for a niche (2.61 by 2.06
m) cut into the bedrock. Against the back of this recess, a
tripartite brick façade had been constructed. A mortared
limestone platform was arranged in front of the niche.
Within the leveled mortar, negative imprints of three
ashlar stones were visible, which created a step leading
to the niche. The main tombs of the burial compound
seem to have been planned more or less together as
indicated by stratigraphic evidence.
The northern annex-room (5.80 by 4.40 m) was located
centrally along the northern wall of the compound.
The room was cut in the bedrock to create a floor level
and enclosed by a limestone wall in dry masonry. The
entrance to this upper room was found in the east, where
a staircase ran parallel to the east wall of the compound.
It then turned west between the north wall and the
bedrock north of it to lead into the annex-room (orange
arrow on Fig. 2).
Following the construction of architectural features of
the compound, the entire area was covered with a layer
of earth to create a walking level. This walking level substrate was a dark brown to black layer that contains large
amounts of organic matter. This could be indicative of a
sepulchral garden or cepotaphium. Such gardens were
quite common in Roman Imperial necropoleis, especially in Roman Italy, as was indicated by textual and
epigraphic evidence4.
The construction of the burial compound was already
dated in the 2012 campaign to the beginning of the
2nd century A.D. During the 2016 campaign, this
date was corroborated by additional contexts associated with the construction of the main vaulted tombs,
the fill of the foundation pit, and the walking level substrate. Parallels for this burial compound can be found
at Ariassos in Pisidia, where both in the north and east
necropoleis this type of funerary architecture has been
identified5. In the south necropolis of Sagalassos a very
similar compound has been recognized as well6.

KAZI RAPORLARI
taş bloktan anlaşılmaktadır. Kompleksin kuzey duvarı,
2.61 x 2.06 m ebatlı ve ana kayaya oyulan bir nişe yer
açmak amacıyla kesintiye uğramıştır. Bu girintinin arka
duvarına üç bölümlü tuğla bir cephe inşa edilmiştir.
Nişin önüne harçlı kireçtaşı bir platform inşa edilmiştir.
Tesviye edilen harçta, nişe erişimi sağlayan bir basamak
oluşturan üç kesme taş bloğun negatif izleri saptanmıştır.
Mezar kompleksinin ana mezarları, stratigrafik bulgulara
göre az çok birlikte tasarlanmıştır.
Kuzeydeki ek mekan 5.80 x 4.40 m ebatlarında olup
kuzey duvarı ortalar. Ana kaya kesilerek tabanı oluşturulan mekan kuru örgülü kireçtaşı duvarlara sahiptir.
Bu üst mekana giriş doğuda yer alır; kompleksin doğu
duvarına paralel uzanan bir merdiven, kuzey duvar ve
hemen kuzeyindeki ana kaya arasında batıya dönerek ek
mekana erişimi sağlar (Res. 2’de turuncu ok).
Kompleksin mimari özellikleri ortaya çıktıktan sonra
tüm tabanına toprak yayılarak yürüme zemini oluşturulmuştur. Bu toprak dolgu koyu kahve – siyah tonlarda olup çok miktarda organik katkı içermektedir.
Bu da bir bahçeli mezar, yani kepotaphion anlamına
gelebilir. Roma İmparatorluk Dönemi nekropol’lerinde,
özellikle de İtalya’da bu tür bahçeler hem edebi kaynaklar hem de yazıtlardan anlaşıldığı üzere oldukça
yaygındı4.
Mezar kompleksinin inşa tarihi henüz 2012 yılı kazısında
MS 2. yy.’a atfedilmişti. 2016 yılı sezonunda ise bu tarih,
ana tonozlu mezarların inşası, temel çukuru dolgusu ve
yürüme zemini dolgusuyla ilgili ek kontekstlerle desteklenmiştir. Bu mezar kompleksinin benzerleri Pisidia
Bölgesi’ndeki Ariassos’un hem kuzey hem de doğu nekropol’lerinde saptanan mezar mimarisi tiplerinde bulunabilir5. Sagalassos’un güney nekropol’ünde de benzer bir
kompleks saptanmıştır6.

Mezarlar (MS 2. – erken 3. yy.)
Niş
Ana gömütler muhtemelen niş içinde yapılmıştı. Nişin
tabanına bir kremasyon çukuru inşa edilmişti. 121.5 x
58 x 40 cm ebatlarında olan bu tonozlu küçük mekan
harçlı tuğla ile yapılmış ve zemini de plaka ile döşenmişti.

4

N. Brundrett, “Roman Tomb Gardens: The Construction of
Sacred Commemorative Landscapes”, The Brock Review
11.2, 2011, 51-69.

4

N. Brundrett, “Roman Tomb Gardens: The Construction of
Sacred Commemorative Landscapes”, The Brock Review
11.2, 2011, 51-69.

5

C. Berns, Untersuchungen zu den Grabbauten der frühen
Kaiserzeit in Kleinasien (2003) 13.

5

C. Berns, Untersuchungen zu den Grabbauten der frühen
Kaiserzeit in Kleinasien (2003) 13.

6

V. Köse, Die Nekropolen und Grabdenkmäler von Sagalassos
in Pisidien in hellenistischer und römischer Zeit (2005)
20-21.

6

V. Köse, Die Nekropolen und Grabdenkmäler von Sagalassos
in Pisidien in hellenistischer und römischer Zeit (2005)
20-21.
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Fig. 3
Content of cremation
pit: Left to right –
large dish containing
cremation remains,
cremation urn,
small dish, ceramic
unguentarium.
Res. 3
Kremasyon çukurunun
içeriği. Soldan sağa:
kremasyon kalıntıları
içeren büyük tabak;
kremasyon urnesi;
küçük tabak; seramik
unguentarium.

The Graves (2nd – early 3rd centuries A.D.)
The Niche
The main burials most likely took place in the niche.
In its floor a cremation pit was constructed. This small
vaulted space (121.5 by 58 by 40 cm) was made of
mortared brick, while the floor consisted of tile. Inside,
a cremation urn was placed, together with a ceramic
unguentarium and two dishes (types 1C100, 1C121) of
which the largest one was filled with cremation remains
too (Fig. 3). The ceramic grave goods dated to the first
half of the 2nd century A.D. After the deposition of the
cremains, the vault was closed from the outside and a
floor of ashlar slabs was placed on top of it, on which a
sarcophagus was installed. This sarcophagus (Fig. 4) was
made of limestone (casket: 194 by 79 by 78 cm; lid: 203
by 76 by 34 cm). At the head end, a stone pillow was
sculpted in the bottom of the casket. It originally had an
east-west orientation. A tabula ansata on the south face
of the sarcophagus mentioned Laothenous -otherwise
unknown in the epigraphical record of Sagalassos- who
ordered this sarcophagus for herself. The inscription was
dated to the 2nd century A.D. A second inscription was
carved on the bottom of the lid and the top of the casket.
The text referred to the entombment of a second individual named Aurèlia Eias. Her name is indicative for the
second burial to have taken place after the Constitutio
Antoniana in A.D. 212.

Vaulted Tomb 1
The walls of the tomb east of the niche (vaulted Tomb
1) were constructed with mortared rubble and the floor

Fig. 4   Sarcophagus with tabula ansata on the front.
Res. 4 Ön cephesinde tabula ansata bulunan lahit.

İçine bir kremasyon urne’si, bir keramik unguentarium
ve iki tabak (tip 1C100 ve 1C121) yerleştirilmişti ve
tabaklardan büyük olanın içinde de kremasyon kalıntıları konmuştu (Res. 3). Keramik mezar buluntuları
MS 2. yy.’ın birinci yarısına tarihlendirilmiştir. Ölü külünün yerleştirilmesinin ardından tonoz dıştan kapatılmış
ve üzeri kesme taş plakalarla döşenmiş ve onların da
üzerine bir lahit konulmuştur. Kireçtaşı bu lahdin teknesi
194 x 79 x 78 cm ve kapağı 203 x 76 x 34 cm ebatlarındadır (Res. 4). Teknenin içinde baş ucu yönünde bir
yastık oyulmuştur. Lahit orijinalde doğu-batı yönlüdür.
Lahdin güney yüzündeki tabula ansata’da -Sagalassos’un
epigrafik kayıtlarından tanınmayan- bu lahdi Laothenous
adlı bir kadının kendisi için yaptırdığı anlaşılmaktadır.
Yazıt MS 2. yy.’a tarihlenmiştir. Kapağın altına ve teknenin üstüne Aurelia Eias adında ikinci bir kadının defninden söz eden ikinci bir yazıt kazınmıştır. Bu kişinin adı,

103

EXCAVATION REPORTS

KAZI RAPORLARI
Fig. 5
3D-image of vaulted tomb 1:
1) glass unguentaria;
2) golden earrings; 3) golden
mouth-plaque; 4) wooden
box containing hairpins;
5) strigilis; 6) silver ring.
Res. 5
Tonozlu mezar 1’in
3B görüntüsü. 1) cam
unguentaria; 2) altın küpeler;
3) altın ağız kapama plakası;
4) saç iğnesi içeren
ahşap kutu; 5) strigilis;
6) gümüş yüzük.

Fig. 6
3D-image of vaulted tomb
3: 1) gilded ring; 2) golden
mouth-plaque; 3) coin.
Res. 6
Tonozlu mezar 3’ün 3B
görüntüsü. 1) yaldızlı yüzük;
2) altın ağız kapama plakası;
3) sikke.

covered with tile. The inner dimensions of the tomb
were 187 by 61.5 by 85 cm. In this tomb (Fig. 5) an
adult woman was buried in a supine position with the
arms and legs stretched and the head pointing east.
Rodents had disturbed the skeleton, leaving most of the
dorsal and thoracic bones in a concentration north of
the skull. Next to the right upper leg, a Cu-alloy strigilis
was present, while next to the left leg a wooden box
containing seven bone hairpins remained very well preserved. Further finds were two glass unguentaria, one at
either side of the head, a silver ring, two golden earrings
with pearl and glass inlays, and a golden mouth-plaque
with the embossment of a bee – a symbol for immortality and resurrection. No coffin was used, but some
preserved wood fragments underneath the body suggest
the presence of a bier. After the entombment the grave
was closed with a mortared brick vault. To create a flat
surface over the vault, a mortared limestone platform
was constructed. This platform was equipped with a
libation pit which was reached through a channel. The
positioning of the libation pipe gave the illusion that it
ran straight into the tomb.

defninin 212 yılındaki Constitutio Antoniana’dan sonra
sonra yapıldığına işaret eder.

Tonozlu Mezar 1
Nişin doğusundaki mezarın duvarları (tonozlu mezar 1)
harçlı moloz taş ile örülmüş olup tabanı da plakalarla
döşenmiştir. Mezarın iç ölçüleri 187 x 61.5 x 85 cm olup
buraya başı doğuda, elleri ve kolları doğru uzatılmış sırt
üstü yatar pozisyonda bir kadın defnedilmiştir (Res. 5).
Kemirgenlerin eriştiği iskeletin sırt ve göğse ilişkin kemikleri kafatasının kuzeyine toplanmış haldedir. Sağ üst
bacağın yanında bakır alaşımlı bir strigilis, sol bacağın
yanında ise içinde yedi adet kemik iğne bulunan ahşap
bir kutu iyi korunmuş halde ele geçmiştir. Bunların yanı
sıra başın iki yanına yerleştirilmiş iki cam unguentarium,
gümüş bir yüzük, inci ve cam kakmalı iki altın küpe,
ve üzeri ölümsüzlük ve yeniden dirilişi sembolize eden
kabartma arı figürü işli altın ağız kapama levhası da ele
geçmiştir. Tabut kullanılmamış olmasına karşın iskeletin
altında ele geçen kimi ahşap kalıntıları bir cenaze tezkeresine işaret ediyor olabilir. Defin işleminden sonra
harçlı tuğla tonoz ile mezarın üzeri örtülmüştür. Tonozun
üzerinde düz bir zemin oluşturabilmek için harçlı kireçtaşı platform inşa edilmiştir. Bu platforma bir kanal ile
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Fig. 8   3D-image of vaulted tomb 2: 1) iron ring; 2) iron pin;
3) coin; 4) glass unguentaria.
Res. 8 Tonozlu mezar 2’nin 3B görüntüsü. 1) demir yüzük;
2) demir iğne; 3) sikke; 4) cam unguentaria.
Fig. 7   Lion-shaped ostotheka lid reused as grave marker atop
vault of Tomb 2.
Res. 7 Tonozlu mezar 2’nin üzerinde şahide olarak kullanılan
aslan biçimli ostotheka kapağı.

erişilen libasyon çukuru açılmıştır. Libasyon borusunun
konumlanışı, doğrudan mezarın içine uzandığı izlenimini
vermektedir.

Vaulted Tomb 2

Tonozlu Mezar 2

The second tomb, north-south oriented, was located in
the northwest corner of the compound. The floor was
cut into the bedrock. Subsequently, the walls were built
in brick masonry. In contrast to the other tombs, this
one could be entered through a door (ca. 55 by 55 cm)
in the south wall which was closed off by a large tile
(62 by 51 by 3.5 cm). The grave measured 206 by 177
by 105 cm. The interior of the tomb was pargeted with
a white plaster. On top of the vault a small platform
was constructed from rubble stone and mortar. On this
platform a lion-shaped ostotheka lid was reused to serve
as a grave marker (Fig. 7). An adult male was entombed
through the door and placed in the western half of the
tomb (Fig. 8). The deceased was placed in a supine position, the head pointing north and with the arms and legs
stretched. Two glass unguentaria were placed to the left
of the head, and an iron ring and pin were found on the
body. A silver-coated coin of the Emperor Caracalla,
dating to A.D. 201 sets the terminus post quem of this
burial. There were no indications for the use of a coffin.
After this inhumation, the grave was closed off and the
entrance backfilled with earth. In this backfill a large
amount of glass sherds of a large bottle were found.

Kuzey-güney yönlü ikince tonozlu mezar, kompleksin
kuzeybatı köşesinde konumlanmıştır. Zemini ana kayaya
oyulmuş ve hemen ardından duvarları tuğlayla örülmüştür. Diğer mezarlardan farklı olarak bu mezara güney
duvar üzerindeki yak. 55 x 55 cm ebatlarında bir kapı ile
erişilebilir; bu kapı 62 x 51 x 3.5 cm ebatlarında büyük
bir plaka ile kapatılmıştır. Mezarın kendisi 206 x 177 x
105 cm ebatlarında olup içi beyaz alçı ile süslenmiştir.
Tonozun üzerine moloz taş ve harç kullanılarak küçük
bir platform inşa edilmiştir. Bu platformun üzerine de
mezar işaretleyicisi olarak aslan biçimli bir ostotheka
kapağı devşirme olarak yerleştirilmiştir (Res. 7). Yetişkin
bir erkek bu mezarın kapıdan sokulup batı yarısına
yerleştirilerek defnedilmiştir (Res. 8). Sırt üstü yatırılan
cesedin başı kuzey yönde olup kolları ve bacakları düz
uzatılmıştır. Başın sol tarafına iki cam unguentarium,
bedenin üzerine de demir bir yüzük ve bir iğne bırakılmıştır. İmparator Caracalla’nın MS 201’e tarihlenen
gümüş kaplamalı sikkesi, bu gömüt için terminus post
quem verir. Tabut kullanımına işaret eden hiçbir bulgu
saptanmamıştır. Bu definden sonra mezar kapatılmış
ve girişin önü toprakla bloke edilmiştir. Bu dolgu içinde büyük bir cam şişeye ait çok sayıda kırık parça ele
geçmiştir.

Vaulted Tomb 3
The tomb west of the niche was constructed in a similar
way as Tomb 1 and measured 219 by 93 cm. The difference in depth (west: 149 cm; east: 127 cm) created
a sloping floor (10%), probably for water runoff. In this
grave (Fig. 6) an adult man was entombed in a supine

Tonozlu Mezar 3
Nişin batısındaki mezar, 1 no.lu mezara benzer şekilde
inşa edilmiş olup 219 x 93 cm ebatlarındadır. Derinlik
farkı (batıda 149 cm ve doğuda 127 cm) nedeniyle
muhtemelen su drenajı için %10 eğimli bir zemin elde
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position with the head pointing east and the arms and
legs stretched. The skeleton was still completely articulated and very well preserved. On one of the phalanxes
of the left hand, the deceased was wearing a gilded
Cu-alloy ring. In the bezel a gem with an intaglio of
Ares or Lakedaimon was embedded. Further finds were
a similar golden mouth-plaque as in Tomb 1 and a coin
of the emperor Septimius Severus dating between A.D.
193 and 211, setting the terminus post quem of the
burial. No indications for a coffin were present. After the
entombment the vault was closed, and a platform was
created to level the area. In the center of this platform a
feature of mortared rubble was constructed. West of this
feature two ashlar stones remained in situ, and in the
mortar patch to the south the imprints of more ashlars
were visible.

edilmiştir. Bu mezarda (Res. 6) sırt üstü konumda, başı
doğuya, kolları ve bacakları düz uzatılmış yetişkin bir
erkek defnedilmiştir. İskelet çok iyi durumda korunmuştur. Sol elin bir parmak kemiği üzerinde altın yaldızlı
bakır alaşım yüzük vardı. Yüzüğün taşlı kaşında kazıma
olarak Ares veya Lakedaimon figürü yer almaktadır.
Diğer buluntular arasında 1 no.lu mezardakine benzer
bir altın ağız plakası, MS 193-211 arasına tarihlenen
Septimius Severus sikkesi sayılabilir; bu sikke mezar
için terminus post quem verir. Tabut varlığına dair bir iz
saptanmamıştır. Defin işleminden sonra tonoz kapatılmış
ve üzeri bir platform ile tesviye edilmiştir. Bu platformun
ortasında geriye kalan harcın izleri görülebilmektedir.
Bunun batısında in situ halde iki kesme taş blok ve
güneydeki harçlı bölümde başka kesme taşa bloklara ait
izler mevcuttur.

Secondary Pit Inhumation

İkincil Çukur İnhumasyonu

In the walking level substrate above the vault of Tomb
2, a fragment of a vase-shaped ostotheka was situated.
Underneath it human remains were present. The reused
ostotheka thus served as tomb marker for the pit grave
of a little child 2-3 years old. The infant was buried in a
small coffin or wooden box, considering the location of
the six nails. A glass unguentarium was presented as a
grave good. As the skeleton was reduced and disturbed,
this probably was a secondary burial.

Yürüme zemini dolgusunda, 2 no.lu mezarın tonozu
üzerine, vazo biçimli bir ostotheka fragmanı yerleştirilmiştir. Altında insan kalıntıları bulunmuştur. Böylece,
devşirilen ostotheka, 2-3 yaşlarında küçük bir çocuğun
mezar şahidesi olarak kullanılmıştır. Altı çivinin konumlarına bakarak bu çocuğun küçük bir tabut veya ahşap
kutu içinde defnedildiği söylenebilir. Hediye olarak bir
cam unguentarium bırakılmıştır. İskelet azaldığına ve
bozulduğuna göre bunun ikincil bir defin olması muhtemeldir.

4th to 5th Century Activities
Very few indications for human activities in the 4th and
5th centuries A.D. were attested during the 2016 excavations. The focus of the funerary practices within the
compound shifted south and eastwards. Here seventeen
simple coffin burials in a pit grave, dating between the
end of the 3rd and the beginning of the 5th century A.D.,
were excavated in 2012.

4.-5. yy. faaliyetleri

6th Century Activities

6. yy. faaliyetleri

The original walking level was still intensively used
by Early Byzantine times, yet it had lost its funerary
function. The sepulchral architecture was even partly
looted. The sarcophagus was moved from its position,
opened, and robbed. The vault of the cremation pit was
dismantled and its content disturbed. Finally the ashlar
blocks were removed. Moreover, the compound was
reused for dumping potter’s waste. Eventually, in the 6th
century the entire area was covered by a large dump of
limestone chips, resulting from stone quarrying activities
higher up the ridge.

Orijinal yürüme zemini Erken Bizans Dönemi’ne kadar
yoğun şekilde kullanılmış fakat cenaze işlevini kaybetmişti. Hatta mezar mimarisi kısmın yağmalanmıştır: lahit
yerinden hareket ettirilmiş, açılmış ve soyulmuştu, kremasyon çukurunun tonozu sökülmüş ve içeriği ellenmiş,
ve nihayet kesme taş bloklar sökülmüştür. Üstelik, bu
komplekse çömlekçi atıkları atılıştı. En sonunda 6. yy.’da
tüm alan üzerine, sırtın yukarısındaki taş ocağından kaynaklanan kireçtaşı parçalarından ibaret büyük bir yığın
birikmişti.

2016 kazıları sırasında 4. ve 5. yy.’lara atfedilebilecek
çok az insan faaliyeti saptanmıştır. Cenaze uygulamalarının odağı kompleks içinde güneye ve doğuya doğru
kaymıştır. Bu kesimde ise 3. yy. sonundan 5. yy. başına
kadar bir zaman dilimine yayılan 17 adet basit tabutlu
mezar 2012 yılı kazılarında ortaya çıkarılmıştı.
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Conclusions

Sonuçlar

The 2016 excavations provided valuable information
on the PQ4-burial compound in the eastern necropolis of Sagalassos. The compound and its architectural
tombs were built during the first half of the 2nd century
A.D. Yet, not all of the graves were taken into use upon
construction. In some the entombment was organized
in the early 3rd century A.D. Burials between the end
of the 3rd and the beginning of the 5th century seem to
have shifted towards the south side of the compound,
where the soil matrix was more suitable for pit inhumations. Sometime in the 5th century the compound
lost its sepulchral function. Tombs were looted, ashlar constructions were dismantled, and ceramic and
stone dumps were allowed to cover the area in the
6th century A.D.

2016 kazıları Sagalassos doğu nekropol’ündeki PQ4
mezar kompleksi hakkında çok önemli bilgiler edinmemizi sağlamıştır. Kompleks ve mimari mezarları MS 2.
yy.’ın ilk yarısında inşa edilmiştir. Fakat inşa edilir edilmez
tüm mezarlar kullanılmamıştır. Bazılarında defin işlemleri
3. yy. başlarında yapılmıştır. 3. yy. sonu ile 5. yy. başı
arasındaki definler toprak yapısı çukur inhumasyon’lar
için daha uygun olan kompleksin güneyine kaymış
görünmektedir. 5. yy. içinde bir zamanda kompleksin
mezar işlevi sona ermiştir: mezarlar yağmalanmış, kesme
taş konstrüksiyonlar sökülmüş, ve 6. yy.’da seramik ve taş
atıkları tüm alanı örtmüştür.
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Excavations at Soli Pompeiopolis in 2016
Soli Pompeiopolis 2016 Kazıları
Remzi YAĞCI – Davut YİĞİTPAŞA

The 2016 campaign of Soli Pompeiopolis excavations
was conducted with a team of nine archaeologists, one
cartography engineer, three restorers, three architects,
and fourteen students. It lasted from July 27 to August
31, and work was carried out in three areas:
A) Soli Höyük,

2016 Soli Pompeiopolis kazıları 9 arkeolog, 1 harita
mühendisi, 3 restoratör, 3 mimar, 14 öğrenci ile 27
Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında üç alanda:
A. Soli Höyük
B. Soli Höyük 1 no.lu yapı
C. Sütunlu Cadde’de gerçekleştirilmiştir.

B) Building no. 1 at Soli Höyük, and
C) Colonnaded Street.

A. SOLİ HÖYÜK

A. SOLİ HÖYÜK
The excavations at Soli Höyük concentrated on the levels called “Roman Terrace” and “Hellenistic Terrace”
as well as the service paths in between. The campaign
started on July 29 and focused on Grid Squares E-F-G/34-5-6-7-8.
The purpose of the 2016 excavations was to document
thoroughly the Hellenistic and Roman strata tapering
upwards that had been excavated partially in the preceding campaigns. Then we aimed to remove them to
expose a larger area of the Archaic Terrace level (Fig. 1).
In addition, the Kizzuwatna fortification walls of the
Hittite period located in Grid Squares E-D/2, 3, and
4, temporarily sheltered with a roof and covered with
geotextile, were uncovered, cleaned and prepared for
precise laser scanning.
On the Roman terrace, the creek stones were removed.
These had fallen from the lately collapsed towers
belonging to the fortification system passing over the
Soli Höyük. At the 19.45 m level, a late Hellenistic
floor of compressed lime was found. It had been damaged during the construction of the fortification walls
in the Roman period. Its creek stones were removed
and reused to build a platform 1 m wide and 1 m.
high under the fortification walls. This area called the
“Hellenistic Terrace” contained pottery sherds out of

Soli Höyük’teki kazılar ağırlıklı olarak, “Roma Teras”ı
ve “Helenistik Teras” olarak adlandırılan düzlemlerde
ve aralarındaki servis yollarında, 29.07.2016 tarihinden
başlayarak E-F-G/3-4-5-6-7-8 plan karelerinde sürdürülmüştür.
2016 Kazılarının amacı: Önceki yıllardan beri kazıları
kısmen sürdürülen ve yukarı doğru daralan katmanların
(Hellenistik – Roma) ayrıntılı olarak belgelendikten sonra
kaldırılması ve “Arkaik Teras” seviyesini mimari olarak
daha geniş bir düzlemde, bütünüyle açığa çıkarmaktı
(Res. 1). Ayrıca E-D/2, 3, 4 plan karelerinde bulunan
ve üzerleri geçici çatı ve jeotekstil ile örtülerek koruma
altına alınan Hitit Dönemi Kizzuwatna sur duvarlarının
hassas (lazer) tarama ile yeniden belgelenmesi amacıyla açılarak, temizliğinin yapılması işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Roma terasında, Soli Höyüğün üzerinden geçen sur
sisteminin bir parçasını oluşturan ancak geç dönemlerde yıkılan, kulelere ait dağınık dere taşları kaldırılmıştır. 19.45 m seviyesinde açığa çıkarılan sıkıştırılmış
kireç Geç Hellenistik tabanın, Roma Dönemi’nde sur
duvarlarının inşasında tahrip olduğu, dere taşlarının
söküldüğü ve sökülen taşları sur duvarlarının altına 1
m yüksekliğinde ve eninde dolgu malzemesi olarak,
sur platformlarını oluşturmak için kullanıldığı görülmüştür. “Hellenistik Teras” olarak adlandırılan bu alanda açığa çıkarılan seramik parçalarının bir kontekste
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Fig. 1   Soli Höyük, general view and finds. 1-1: Soli Höyük, Hellenistic figurine; 1-2: Soli Höyük, coin of Ptolemy II;
1-3: Soli Höyük, figurine of Ishtar.
Res. 1 Soli Höyük genel görüntü ve buluntular. 1-1: Soli Höyük Hellenistik figürin; 1-2: Soli Höyük II. Ptolemaios sikkesi;
1-3: Soli Höyük İştar figürini.

context. Most were Hellenistic, but the rest were mixed
equally from the Geometric period to the Roman period
(19.45 m to 18.70 m). At the floor level in situ-finds of
the late Hellenistic period were found. For instance, in
Service Path F5-F6/G5-G6 an almost intact amphora was
uncovered in situ between two blocks on the lime floor.
Another floor uncovered at the 18.70 m level was dated
to the early Hellenistic period. Most of the potsherds
uncovered in this area are rim, body, and base fragments
belonging to unglazed cooking wares. Additionally,
decorated fragments feature concentric circles, bands,
ribbons, interlacing lozenges, ribboned-banded decor,
light rays, drop motifs, hatching, ivies, floral motifs,
painted decor, grooves, engraved decor, brush decor,
diagonal bands. Also, fragments with painted, dipped,
burnished, and Attic-painted decoration were encountered extensively.
During the removal of scattered creek stones out of
context in Grid Square E5, an architectural terracotta
piece with egg motifs was uncovered between the levels of 20.25-19.99 m (Fig. 2). Pottery finds included a
mixture of fragments from the Archaic and Hellenistic
periods. On August 6 a fragment of a Hellenistic figurine
was uncovered between the levels of 19.90-19.44 m

bağlı olmadığı çoğunluğunun Hellenistik olmak üzere,
Geometrik Dönem’den, Roma Dönemi’ne kadar olan
(19.45 m – 18.70 m) seramik parçalarının dağınık ve eş
seviyelerde, bir arada bulunduğu gözlemlenmiştir. Taban
seviyesinde in situ Geç Hellenistik buluntulara rastlanmıştır. Örneğin: F5-F6/G5-G6 servis yolunda kireç taban
üzerinde tüme yakın ait bir amphora iki blok arasında in
situ olarak ortaya çıkarılmıştır. 18.70 m’de ortaya çıkan
bir diğer taban ise, Erken Hellenistik Dönem’e tarihlendirilmiştir. Bu alanda yürütülen çalışmalarda açığa
çıkarılan seramik parçalarının büyük çoğunluğunu bezemesiz günlük mutfak kaplarının; ağız, kulp, gövde, kaide
parçaları oluşturmaktadır. Bunun yanında bezemeli kap
parçalarında; iç içe çember, şerit, bant, iç içe geçmiş
baklava motifi, şeritli-bantlı bezeme, şua motifi, damla
bezeme, kafes bezeme, sarmaşık, bitkisel motifler, boya
bezeme, yiv, kazıma bezeme, fırça bezeme, çapraz bant
bezemeler görülmektedir. Bunlarla birlikte; firnisli, daldırma firnisli, perdahlı, Attika firnisli seramik parçalarıyla
yoğun olarak karşılaşılmıştır.
E5 plan karesinde kontekst oluşturmayan dağınık halde
bulunan dere taşlarının kaldırılması sırasında 20.2519.99 m seviyeleri arasında 1 adet yumurta dizisi kabartmalı mimari terrakotta parçası bulunmuştur (Res. 2).
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Fig. 2   Soli Höyük, architectural terracottas and restoration.

Res. 2 Soli Höyük mimari terrakottalar ve canlandırma.

(Fig. 1.1). On August 8 two door jambs and a coin were
uncovered between the levels of 19.90-19.44 m. On the
obverse of the coin is a portrait of Ptolemy II, and on the
reverse are an eagle and a thunderbolt (Fig. 1.2).

Seramik buluntuları içinde Arkaik ve Hellenistik Dönem
parçalar bir arada bulunmuşlardır. 06.08.2016 tarihinde yapılan çalışmalarda 19.90-19.44 m seviyeleri
arasında Hellenistik bir figürin parçası açığa çıkarılmıştır
(Res. 1.1). 08.08.2016 tarihinde sürdürülen çalışmalarda
19.90-19.44 m seviyesi arasında iki kapı sövesi, bir sikke
bulunmuştur. II. Ptolemaios sikkesinin ön yüzünde II.
Ptolemaios portresi, arka yüzünde ise kartal ve şimşek
betimlemesi yer almaktadır (Res. 1.2).

On September 1 the Kizzuwatna fortification walls of
the Early Hittite Imperial period (15th century B.C.)
were cleaned. Uncovered in Grid Squares F8-F9-G8G9-H8-H9 during the previous campaigns, these walls
had been covered by wooden panels and geotextiles
to protect them. This protection was removed, and the
earth filling scattered around was cleaned. In the course
of surface cleaning a votive offering object datable to
the Early Hittite Imperial period (15th century B.C.) was
found in the northwest end of Service Path G9-H9. Its
front side was worked while its back side was levelled,
thus giving an oval shape. On the front is a female figure
in relief, whose head and feet are missing. This object
was possibly used on a wall or rested on another object.
Iconographically, this figure may be identified as Ishtar
influenced from Mesopotamia (Figs. 1-3).

01.09.2016 tarihinde Soli Höyük’te yer alan Erken Hitit
İmparatorluk Dönemi’ne (MÖ XV. yy.) ait Kizzuwatna
sur duvarlarının temizliği yapılmıştır. F8-F9-G8-G9-H8H9’da yapılan daha önceki yıllarda kazılarda ortaya
çıkan Kizzuwatna duvarlarını koruyabilmek amacıyla
yapılmış olan tahta levha ve jeotekstillerin kaldırılması ile etrafına dökülen toprak dolgusu kaldırılmıştır.
Yüzey temizliği sırasında G9-H9 servis yolunun kuzey
batı ucunda MÖ 15. yy. Erken Hitit İmparatorluk
Dönemi’ne tarihlenen adak nesnesi bulunmuştur. Ön
yüzü işlenmiş, arka yüzü ise düzlenerek oval biçim
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Fig. 3   Soli Höyük, loom weights.

Res. 3 Soli Höyük dokuma ağırlıkları.

As a result, at Soli Höyük the finds from the HellenisticRoman period terraces (Figs. 1-3) can be categorized as
follows:

verilmiştir. Ön yüzünde kabartma biçiminde, figüratif
olarak bir kadın betimlemesi görülmektedir. Figürün
baş ve ayak kısımları yoktur. Olasılıkla duvara veya bir
nesneye yaslanarak kullanılmıştır. İkonografik olarak
Mezopotamya etkili bir İştar figürü olarak yorumlanabilir
(Res. 1-3).

1.

Geometric period bichrome closed vessel fragments
2. Archaic period architectural terracottas
3. Archaic period banded pots
4. Classical period Attic black-painted potsherds
5. Classical period bichrome open vessels with black
band along the rim and floral (ivy) decor
6. Classical period red figure fragment with palmette
decor
7. Classical period black figure local pottery
8. Hellenistic period disk-shaped loom weights
9. Hellenistic period figurine
10. Coin of Ptolemy II

Sonuç olarak: Soli Höyük’te Roma ve Hellenistik Dönem
teras buluntuları (Res. 1, 2, 3) genel olarak aşağıdaki gibi
sınıflandırılabilir.
1.

Geometrik Dönem iki renkli kapalı kap parçaları

2.

Arkaik Dönem mimari terrakottalar

3.

Arkaik Dönem bandlı çanaklar

4.

Klasik Dönem Attika siyah firnisli seramik parçaları

5.

Klasik Dönem iki renkli ağzı siyah bantlı bitkisel
(sarmaşık) bezemeli açık kaplar

6.

Klasik Dönem palmet bezemeli “kırmızı figür” seramik parçası

B. BUILDING NO. 1

7.

Klasik Dönem siyah figür yerli seramik

In order to determine the limits of Building no. 1 and
clarify its function, work started with surface cleaning. A
total of seven rooms in the order of Rooms 4, 5, 6, 7, 8,
9, and 10 were uncovered (Fig. 4).

8.

Hellenistik Dönem disk biçimli dokuma ağırlıkları

9.

Hellenistik Dönem figürini

10. II. Ptolemaios sikkesi
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Fig. 4   Soli Höyük, Building no. 1 and its rooms.

Res. 4 Soli Höyük 1 no.lu yapı ve odaları.

Room 4 is located north of Building no. 1. Between the
east wall of Room 1 and Room 4 is a distance of 4.58 m.
A square hole measuring 18 x 18 cm was uncovered in
the southeast corner of this room. It is believed to have
been connected to the hypocaust system underneath.
Taking into consideration the overall features of Building
no. 1, this room seems to be the apodyterium.

B. 1 NO.LU YAPI

Room 5 is rectangular in shape extending east to west,
and its floor is paved with mosaics. Here is a rectangular
baked clay plaque measuring 17 x 20 cm with a hole
8.3 cm in diameter. With respect to shape, this room
is a basin with a drain. In addition, there is a column
drum with a small diameter fallen in, and a base possibly
belonging to a drum.
Room 6 is rectangular running east to west and adjoins
Room 5. Its walls were built with baked clay bricks and
mortar; on the inside they are plastered. Its floor is paved
with baked clay plaques measuring 28 x 28 cm, as different from Room 5. The short east wall is damaged.
Room 7 adjoins Room 6 on its south side. Only its northeast corner was clarified. Due to damage, its delimitations could not be clarified.
Room 8 had collapsed when its subfloor was emptied.
It is located in the east part of Building no. 1. It measures 3.52 m north to south and 2.11 m east to west on
the interior. Upon reaching its floor level, it was seen
to have been paved with mosaics similar to Room 5

1 no.lu yapının sınırlarını belirlemek ve işlevinin açığa
çıkarılması amacı ile yapıda yüzey temizliği ile çalışmaya
başlanmış, bu çalışmalar sonucunda sırasıyla Oda 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 olmak üzere toplam 7 adet oda açığa çıkarılmıştır (Res. 4).
Bu odalardan 4 no.lu oda 1 no.lu yapının kuzeyinde yer
almaktadır. Oda 1’in doğu ile Oda 4 arasındaki aralık
4.58 m’dir. Söz konusu odanın güney doğu köşesinde
açığa çıkarılan 18 x 18 cm ölçülerinde kare biçimli
deliğin, altta varlığı saptanan “ısıtma-hypocaust” sistemi
ile ilişkili olduğu açıkça görülmüştür. Bu odanın 1 no.lu
yapının genel yapısal özellikleri değerlendirildiğinde
işlevsel olarak apodyterium olduğu düşünülebilir.
Oda 5 dikdörtgen biçimli doğu batı yönünde ve tabanı
mozaik döşelidir. Oda 5’te ölçüleri: 17 x 20 cm dikdörtgen pişmiş toprak plaka üzerinde 8,3. cm çapında bir
deliğin olduğu saptanmıştır. Bu oda biçimsel olarak gider
deliği olan bir küvettir. Ayrıca odanın içerisine devrilmiş
halde küçük çapta bir sütün tamburu ve olasılıkla bu
tambura ait bir kaide bulunmaktadır.
Oda 6; 5 ile duvarları birbirine bitişik doğu batı yönünde
paralel uzanır ve dikdörtgen biçimlidir. Duvarları pişmiş
toprak tuğla arasına harç dökülerek yapılmıştır, iç yüzeyi
sıvalıdır. Odanın tabanı 28 x 28 cm ölçülerinde Oda
5’ten farklı olarak pişmiş toprak plakalar ile döşenmiştir.
Oda 6’nın kısa doğu duvarı tahrip olmuştur.
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and that this floor was heavily covered with a calcareous layer. A drain is found in the southwest corner of
the room. Along its west wall is a two-stepped row of
seats. Furthermore, pottery and lamp groups, that can
be completed, were uncovered in Room 8. The size
of the room, the above-mentioned drain, and seating all indicate that this was the pool of the structure
(Fig. 5).
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Oda 7; Oda 6’nın güney duvarına bitişiktir. Yalnızca
kuzey doğu köşesi belirlenmiştir. 7 no.lu odanın tahribat
nedeni ile sınırları belirsizdir.

Room 9 is located to the south of Room 1. Its west wall
has not survived, but its southeast and northwest corners
as well as the east wall built with baked clay bricks and
mortar were uncovered. Room 10 adjoins Room 9 and
extends parallel to it. The common wall is the south
wall of Room 9 and the north wall of Room 10. Since
its floor could not be reached, its function could not be
clarified.

Oda 8; 1 no.lu yapının doğu kısmında altı boşaltıldığından çökmüş durumdadır. Kuzey güney yönünde içten
içe 3.52 m doğu batı yönünde ise içten içe 2.11 m’dir.
Odanın tabanına ulaşıldığında Oda 5’in mozaik döşeli
tabanı ile benzer biçimde döşendiği ve tabanın üzerinde
yoğun miktarda kalker tabakası ile kaplı olduğu görülmüştür. Odanın güney batı köşesinde gider deliği vardır.
Batı duvarında iki basamaklı oturma yeri görülmektedir. 8 no.lu odadan ayrıca tümlenebilir seramik, kandil
grupları açığa çıkarılmıştır. Odanın boyutları ve yukarıda
sözü edilen gider deliği, oturma yeri, göz önüne alındığında 1 no.lu yapının havuzu olduğu anlaşılmaktadır
(Res. 5).

The sondage conducted in the north part of Room
1 brought to light archaeological finds mostly of the
Hellenistic period. These included potsherds, debris,
and a square block between two parallel walls extending in a southwest-northeast direction. These had been
built with creek stones and mortar. These walls and
archaeological finds indicate the likelihood of a structure from the Hellenistic period under Building no. 1.

Oda 9; Oda 1’in güneyinde paralel pişmiş toprak tuğla
arasına harç koyularak örülmüş duvarları olan güney
doğu, kuzey batı köşeleri ve doğu duvarı açığa çıkarılan
buna karşılık batı duvarı korunamamış bir yapıdır. Oda
10, Oda 9 ile paralel ve bitişik tek duvarlıdır. Bu duvar
Oda 9’un güney duvarı Oda 10’un da kuzey duvarıdır.
Söz konusu odanın tabanına ulaşılamadığından işlevi
belirlenememiştir.

Fig. 5   Soli Höyük, Building no. 1, Room 8, and finds.

Res. 5 Soli Höyük 1 no.lu yapının 8 no.lu oda ve buluntuları.
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Overall, caving-in at places, lime flooring, and wall
debris were observed among these rooms. Based on the
mosaic pavements uncovered in the north part of Room
4, the lime flooring had been previously paved with
mosaics.
The area between the south wall of Room 1 and the
north wall of Room 9 contains damaged mosaic pavement. This suggests that this area was a corridor leading
to the entrance of the building. Due to an asphalt road
passing by the western end of the building, it was heavily destroyed.
In the southern part of Room 4 are two rows of three rectangular blocks with a mortise hole in the form of an H.
Based on the in situ pottery and lamp groups uncovered
overall in the building, this structure dates to the Late
Roman period. The basin, pool, and similar structures
suggest a bath complex for its function.
After cleaning work and the installation of protective
geotextile to cover the structure, the work in 2016 was
terminated to be resumed in the next campaign.

C. COLONNADED STREET IN SOLI
POMPEIOPOLIS
The excavation work at the Colonnaded Street in Soli
Pompeiopolis started on July 29 with a team of four
archaeologists, ten students, and thirty-one workmen.
Its aim was to uncover the floor levels of the east and
west porticoes of the Colonnaded Street, whose stereobate had been previously uncovered. Furthermore, we
aimed to expose the walking level of the middle part of
the street. Work in the 2016 campaign was conducted
in thirty-five grid squares covering an area of 785 m2
(Fig. 6).
On July 29 the area between Grid Squares A-1, B-1,
C-1, D-1, and E-1 covering the stereobate level of the
Colonnaded Street and Grid Squares A-19, B-23, C.D23, and E-23 containing its east and west porticoes was
cleaned. Two coins were found at surface level1. During
cleaning work on the same day, potsherds mostly from
the Hellenistic period were brought to light in Grid
Square CD-20 where a sondage had been dug in 2015.
In 2016 excavations were carried out in Grid Squares
A 18-19, B.C.D-24, B.C.D-25, B.C.D-26, B.C.D-27,
B.C.D-28, B.C.D-29, B.C.D-30 and E-24, E-25, E-26,
E-27, E-28, E-29, E-30 (Figs. 5, 5.1). Sondage 2 in Grid
Squares D-C-30 and D-C-31 was dug.
1 Inv: 3, coin, surface find on July 29, 2017 bronze; Inv: 4,
coin, surface find July 29, 2016, bronze.
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Ayrıca 1 no.lu odanın kuzeyinde yapılmış olan sondaj
çalışmasında güney batı, kuzey doğu doğrultusunda
dere taşı kireç harç ile yapılmış iki duvar sırası ortasında
kare biçimli blok ve döküntü taşlar bulunan, seramik
yoğunluğu Hellenistik Dönem’e ait olarak gözlemlenen arkeolojik buluntulara rastlanmıştır. Bu duvarlar ve
arkeolojik buluntular olasılıkla 1 no.lu yapının altında
Hellenistik Dönem’e ait başka bir yapının varlığını göstermektedir.
Yapının genelinde açığa çıkarılan odaların arasında yer
yer çökmeler ile kireç taban ve döküntü duvar kalıntıları gözlenmektedir. Oda 4’ün kuzeyinde açığa çıkarılan mozaik kalıntılarına göre kireç tabanların önceden
mozaik döşemeli olduğu görülmektedir.
1 no.lu odanın güney duvarı ile Oda 9’un kuzey duvarı
arasında kalan kısım da, tahrip olmuş biçimde gözlemlenen mozaik döşemesi, bu aralığın yapının girişine
uzanan bir koridor olduğunu düşündürmektedir. Yapının
batı kısmından asfalt bir yol geçmesi ile batı sınırı ağır bir
yıkıma uğramıştır.
4 no.lu odanın güneyinde, 3’er bloktan oluşan 2 sıra dikdörtgen biçimli blokların ortalarında ‘H’ biçimli zıvana
oyukları görülmektedir.
Yapının genelinde açığa çıkarılan in situ seramik ve kandil gruplarına göre yapının Geç Roma Dönemi olduğu
ve açığa çıkarılan küvet ve havuz gibi yapılar ile ilişkilendirildiğinde bir hamam kompleksi olabileceği öne
sürülebilir.
Temizlik çalışmaları ve korunma amaçlı jeotekstil ile
kapatma işlemlerinin ardından 2016 yılı kazı sezonu
çalışmaları bir sonraki kazı sezonu devam etmek üzere
sonlandırılmıştır.

C. SOLOİ-POMPEİOPOLİS SÜTUNLU CADDE
Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi 2016 yılı kazı çalışmalarına, 29.07.2015 tarihinde 4 Arkeolog, 10 öğrenci
ve 31 işçi ile Sütunlu Cadde’nin güneyinde, önceki
kazı sezonlarında ortaya çıkarılmış olan Sütunlu Cadde
sterobat seviyesinin, doğu ve batı portikolarının taban
seviyelerinin açığa çıkarılması, buna ek olarak caddenin
orta kısmında bulunan yürüme zemininin ortaya çıkarılması amacıyla başlanmış, 2016 kazı sezonunda 35
plan karede çalışma yapılmış ve toplamda 785 m2 alan
kazılmıştır (Res. 6).
29.07.2016 tarihinde Sütunlu Cadde’nin sterobat seviyesi ile doğu ve batı portikolarını kapsayan A-1, B-1, C-1,
D-1, E-1 plan kareleri ile A-19, B-23, C.D-23, E-23 plan
kareleri arasındaki alanın temizlik çalışmaları yapılmış
ve bu çalışmalar sırasında yüzey seviyesinde 2 sikke
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Fig. 6   Colonnaded Street, general view of the excavation area in 2016.
Res. 6 Sütunlu Cadde 2016 yılı kazı alanı genel.

In addition, opus sectile flooring uncovered in Grid
Squares E 39-40-41 and E.F 47 on the north side of the
Colonnaded Street and covered previously with geotextile for protection were exposed. These were cleaned
and preservation work was done (Fig. 7). Following the
cleaning and removal of plants and roots in the opus
sectile flooring, a protective layer was laid and geotextile placed on top.
In 2016 the following items were uncovered: thirty-eight
coins; extensive red slip wares of the Roman period;
large quantities of roof tile fragments; baked clay spindle
whorls; lamp molds; Hellenistic potsherds; rim, neck,
and handle fragments of amphorae; sherds of daily use
wares; metal objects; and glass fragments.
Work at Grid Squares A 18-19 aimed at uncovering the
western portico of the street. A course of wall masonry
extending for 6.70 m in a north-south direction and 0.65

bulunmuştur1. Aynı gün yapılan temizlik çalışmaları sırasında; 2015 yılında sondaj çalışması yapılan CD-20 plan
karesinde, tarihlenen, yoğun olarak Hellenistik Dönem’e
tarihlenen seramik parçaları ortaya çıkmıştır.
2016 kazı sezonunda A 18-19, B.C.D-24, B.C.D-25,
B.C.D-26, B.C.D-27, B.C.D-28, B.C.D-29, B.C.D-30 ve
E-24, E-25, E-26, E-27, E-28, E-29, E-30 plan karelerinde
kazı çalışmaları (Res. 5, 5.1); D-C-30, D-C-31 plan karelerini kapsayan alanlarda ‘Sondaj 2’ adı verilerek çalışma
gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalara ek olarak Sütunlu Cadde’nin kuzeyinde
bulunan E 39-40-41 ve E.F 47 plan karelerinde, önceki
kazı sezonlarında ortaya çıkarılmış ve üzeri jeotekstil
ile korunmaya alınmış opus sectile tabanların üzerleri
1 Env: 3, sikke, Yüzey buluntusu, 29.07.2016, Bronz; Env: 4,
sikke, Yüzey buluntusu, 29.07.2016, Bronz
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Fig. 7   Colonnaded Street, opus sectile floor.

Res. 7 Sütunlu Cadde opus sectille taban.

m east to west into the west profile of Grid Square A 18
was uncovered. It is thought to date from the late period
of the street. However, it is necessary to expand the
excavation area to clarify the issue.

açılmış ve bu alanlarda opus sectile tabanlara yönelik
temizlik çalışması ve korunmasına yönelik çalışmalar
yapılmıştır (Res. 7). Opus sectile tabanının mekanik
temizliği yapılıp bitki ve köklerinden arındırıldıktan sonra
dere kumu koruyucu katman oluşturulduktan sonra jeotekstil ile korunmaya alınmıştır.

The work at Grid Squares B-C-D started at no. 24 and
terminated at B-C-D 30. Overall, cleaning was done
in the levels down to the compressed lime floor of the
Byzantine period. The work in Grid Squares B-C-D 24
brought to light the extension of the pipeline extending north to south in the west and on the krepis of the
east portico of the street. A Byzantine water channel
running in an east-west direction and measuring 4.00
x 0.51 m was exposed in B-C-D 24 intersecting with
D-23. The cave-in attested in the water channel seems
to verify the eastward caving-in along the street due to
the earthquake in 525, as stated in previous reports. A
mosaic pavement preserved at an area of 50 x 100 cm
was unearthed between the east portico and stylobate
in Grid Squares B-C-D 25. Furthermore, in Grid Squares
B-C-D 25-26-27-28, cornice blocks were uncovered in
situ to the west of the frieze fallen westward from the
eastern stylobate, again in the earthquake of 525 (Fig. 8).

2016 yılı kazılarında çalışılan alanlarda toplam 38 adet
sikkenin yanı sıra, yoğun biçimde Roma Dönemi’ne
ait kırmızı astarlı seramik buluntularının yanında, çatı
kiremidi parçaları, pişmiş toprak ağırşak, kandil kalıbı,
Hellenistik Dönem’e ait seramik parçaları, amphora ağız,
boyun ve kulp parçaları, günlük kullanım kaplarına ait
seramik parçaları, metal objeler ve cam parçaları ortaya
çıkarılmıştır.
Caddenin batı portikosu üzerinde bulunan A serisinde
yapılan çalışmalarda, batı portikonun açığa çıkarılması amacıyla A 18-19 plan karelerinde aynı seviyede
kazılar sürdürülmüştür. Bu alanda yapılan kazı çalışması sonucunda A 18 plan karesinin batı kesitinin
içerisine doğru giren 6,70 m kuzey-güney, 0,65 m
doğu-batı uzantılı duvar sırası ortaya çıkarılmıştır. Bu
duvar sırasının caddenin geç dönemine ait bir duvar
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sırası olduğu sanılmaktadır. Fakat bu durumun netlik
kazanması için bu alanda kazı çalışmasının genişletilmesi
gerekmektedir.

Fig. 8   Colonnaded Street, frieze and cornice blocks.
Res. 8 Sütunlu Cadde friz ve korniş blokları.

Again in Grid Squares B-C-D 26 a platform built with
spoliated stone blocks and one cornice block from the
Byzantine period were discovered. However, the function of this platform and of the blocks in the debris, probably of the superstructure fallen to the west of the east
stylobate uncovered in Grid Squares B-C-D 28, could
not be clarified.
Work in the row of E brought to light the extension of
the blockage under the mosaic pavement of the 2nd3rd centuries A.D., which was uncovered in 2015 and
measures 45 x 5 m. The extension measuring 30 x 5
m and stretching from E 25 to E 30 was uncovered but
damaged at places. Furthermore, a mosaic flooring preserved at places was uncovered in the west profile of
Grid Square E 25. In the south profile of E 25 one frieze
block and a fragment of a cornice block were found. The
work in Grid Squares E-F 26 brought to light a column
with only one drum missing and suitable for anastylosis.
It had fallen southeastward from the east stylobate. The
work in Grid Squares E 28-29-30 uncovered a frieze in
situ and cornice blocks that had fallen eastward from
the east stylobate as well as blocks and a door lintel
which might have fallen westward from the walls of
the east shops. It was noted that the damaged blockage
for the mosaic pavement extended under these blocks.
The work in E 28 exposed a frieze block fragment with
a half-worked garland motif in the eastern limit of the
grid-square. Chisel marks on the block fragment as
well as drill holes and rectangles formed with chisels
all indicate that this work was incomplete. This frieze
block fragment indicates the existence of a building
workshop here. Furthermore, it can also be proposed to
be a practice block for masters to train their apprentices
in working frieze blocks.

B-C-D plan karelerindeki çalışmalara 24 no.lu plan karelerden başlanmış ve B-C-D 30 plan karesinde çalışma
sonlandırılmıştır. Çalışma yapılan bu alanda genel olarak
Bizans Dönemi’ne ait sıkıştırılmış kireç tabana kadar
olan seviyelerde temizlik çalışması yapılmıştır. B-C-D 24
alanında yapılan çalışmalarda caddenin doğu portiko’da
krepis üzerinde ve batısında kuzey güney doğrultulu
olarak uzanan künk hattının devamı ortaya çıkarılmıştır. Yine B-C-D 24 alanında D-23 plan karesi ile kesişir
şekilde doğu-batı yönlü ve 4.00 x 0.51 m uzunluğunda
Bizans Dönemi’ne ait su kanalı ortaya çıkarılmıştır. Bu su
kanalında görülen çöküntü 525 depreminde caddede,
daha önceki yıllara ait raporlarda da sözü edildiği gibi,
doğuya doğru bir çökme oluştuğunu kanıtlar niteliktedir.
B-C-D 25 alanında yapılan çalışmalarda ise doğu portiko
ve stylobat blokları arasında 50 x 100 cm boyutlarında
korunmuş bir mozaik taban açığa çıkarılmıştır. Ayrıca
B-C-D 25-26-27-28 alanlarında, yine 525 tarihinde yaşanan depremde doğu stylobat sırasından batı yönünde
devrilmiş friz ve friz bloklarının batısında korniş blokları in situ halde bulunmuştur (Res. 8). Yine B-C-D 26
plan karesi içerisinde Bizans Dönemi’nde blok taşlar
ve bir korniş bloğu kullanılarak oluşturulmuş platform
açığa çıkarılmış ancak bu platformun işlevi ile B-C-D
28 alanında doğu stylobat sırasının batısında olasılıkla
caddenin üst yapısına ait döküntü blok taşların işlevi
anlaşılamamıştır.
E sırasında yapılan çalışmalarda ise 2015 yılında ortaya
çıkarılmış olan 45 x 5 m uzunluğundaki MS 2.-3. yy.
mozaik blokaj tabanının devamı E 25 plan karesinden
E 30 plan karesine kadar 30 x 5 m boyutlarında yer yer
hasar görmüş halde ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra E
25 plan karesinin batı kesitinde yer yer korunmuş mozaik
taban döşemesi ortaya çıkarılmıştır. E 25 plan karesinin
güney kesitinde bir friz bloğu ve yanında korniş bloğu
parçası bulunmuştur. E-F 26 plan karelerindeki çalışmalar sırasında ise doğu stylobat sırasından güney doğu
ekseninde devrilmiş, bir tamburu eksik, ayağa kaldırılmaya uygun bir sütun ortaya çıkarılmıştır. E 28-29-30 plan
karelerinde yapılan çalışmalar sırasında ise doğu stylobat
sırasından doğu yönünde devrilmiş in situ halde friz ve
korniş bloklarının yanında, doğu dükkân duvarlarından
batı yönlü devrilmiş olabileceği düşünülen bloklar ve
kapı lentosu ortaya çıkarılmıştır. Bu blok taşların arasında
ise zarar görmüş mozaik blokajı tabanın devam ettiği
görülmüştür. E 28 plan karesinde yapılan çalışmalar sırasında ise plan karenin doğu portiko sınırında, üzerinde
yarım bırakılmış girland motifi bulunan bir friz bloğu
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Sondage no. 2 in Grid Squares C-D 30-31 brought to
light column drums, probably fallen eastward from the
west portico and westward from the east portico, a column capital, and a smaller column drum not fitting the
general architecture of the street.

Conclusion
The 2016 campaign ended on July 31 with cleaning and
closure work in the field. In the course of restoration
completed in 2013 at the south end of the Colonnaded
Street of Pompeiopolis, decorated architectural pieces
had been removed from the street and placed on the
road to the east. These had then been temporarily
moved to the side of the transformer building during the
landscaping work (walking and cycling paths) that was
carried out on the east side of the Colonnaded Street by
the Mezitli Municipality under a permit of the Regional
Board of Adana. Upon the completion of the landscaping work, these blocks were then brought back to their
original spots.
At the end of the 2016 campaign, a total of fifty-two
objects, twenty-five for study and twenty-seven for
inventorying, were turned over to the Mersin Museum.
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parçası bulunmuştur. Blok parçası üzerindeki tarak izleri,
girland üzerindeki taç yapraklarının matkap ve keski ile
dikdörtgenlere bölünmüş olması yarım kaldığına ilişkin
belirgin bir kanıttır. Bulunan bu friz bloğu parçası burada
bir yapı atölyesinin bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca
bir başka düşünce olarak da bu blok, friz bloklarını işlemede, atölyedeki ustaların çıraklarına pratik yaptırmak
amacıyla kullandığı alıştırma bloğu olarak da yorumlanabilir.
C-D 30-31 plan karesinde yapılan 2 no.lu sondaj çalışmasında ise bu alanda doğu stylobattan batıya doğru
devrilmiş ve olasılıkla batı portikodan da doğuya doğru
devrilmiş sütün tamburları, bir sütun başlığı ve caddenin
genel mimarisine ait olmayan daha küçük bir sütun tamburu ortaya çıkarılmıştır.

Sonuç
2016 yılı kazı çalışmaları 31.07.2016 tarihinde alanda
yapılan temizlik ve kapanış çalışmaları ile sona erdirilmiştir.
Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nin güney ucunda 2013
yılında bitirilen restorasyon sırasında caddenin orta alanından alınıp doğudaki yol üzerine kaldırılan ve oradan
da Adana KVK Kurulu kararıyla Mezitli Belediyesi tarafından Sütunlu Cadde’nin doğusunda gerçekleştirilen
çevre düzenlemesi (yürüyüş ve bisiklet parkı) nedeniyle
Mersin Müzesi tarafından geçici olarak güney uçtaki
trafo çevresine taşınan nitelikli mimari parçalar çevre
düzenlemesinin bitmesinin ardından yerlerine taşınmıştır.
Bu çevre düzenlemesi kapsamında kazı başkanlığınca
hazırlanan Mersin Mezitli Belediyesi tarafından yerlerine
konmuştur.
2016 yılında Mersin Müzesine 25 etüdlük 27 envanterlik
olmak üzere toplam 52 eser teslim edilmiştir.
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The 2016 Season of the Lower Göksu
Archaeological Salvage Survey Project
Aşağı Göksu Arkeolojik Kurtarma Yüzey Araştırması
Projesi 2016 Sezonu Çalışmaları
Tevfik Emre ŞERİFOĞLU

The fourth field season of the project , which was initiated in 2013 within the borders of the Silifke, Mut, and
Gülnar districts, was conducted in 2016. Our purpose
has been to identify and document the archaeological sites and cultural assets that will be flooded by the
Kayraktepe Dam that is being constructed in the Lower
Göksu Valley of Mersin province. Because of the nature
of the permit obtained from the General Directorate of
Cultural Assets and Museums, our studies concentrated
on the Bronze and Iron Ages and continued with a
focus on the Kurtsuyu Creek Valley and Evkafçiftliği village this season. In addition, detailed studies continued
around Damtepe Höyük discovered by our team in
2013, and further studies were conducted in the area
around the Keben Çolakkız rock-cut relief.

Mersin Aşağı Göksu Vadisi içerisinde inşa edilmesi planlanan Kayraktepe Barajı dolayısıyla sular altında kalacak
arkeolojik alanların ve kültürel varlıkların tespiti ve belgelenmesi maksadıyla 2013 yılında Silifke, Mut ve Gülnar
İlçe sınırları içerisinde başlattığımız projemizin dördüncü
arazi çalışması sezonu 2016 yılında gerçekleştirilmiştir.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden
alınan izin doğrultusunda Tunç ve Demir çağlarına
odaklanacak biçimde gerçekleştirilen çalışmalarımız bu
sezon Kurtsuyu Çayı Vadisi ile Evkafçiftliği Köyü çevresine odaklanmış, 2013 yılında ekibimizce keşfedilen
Damtepe Höyüğü çevresinde 2014 yılında başlanan
detaylı araştırmalar sürdürülmüş, Keben Çolakkız kaya
kabartması çevresindeki alanda da incelemeler gerçekleştirilmiştir.

The short-term season of 8-19 August 2016 predominantly focused on visiting possible settlements whose
locations were determined with the help of satellite
images and maps. Archaeological finds were encountered only at four of the visited sites. Considering the
mountainous and forested terrain of the region, it is
normal that we experienced a low level of success with
discoveries made using remote sensing methods.

8-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz
kısa süreli sezonumuz esnasında daha ziyade uydu
görüntüleri ve haritalar yardımıyla yerleri belirlenmiş
yerleşim adaylarının ziyaretine odaklanılmıştır. Ziyaret
edilen çok sayıda noktadan sadece dördünde arkeolojik
buluntularla karşılaşılmış olup bölgenin dağlık yapısı ve
ormanlık bitki örtüsü göz önüne alındığında uzaktan
algılama yöntemleriyle yapılan tespitlerdeki düşük başarı
oranı doğal kabul edilmelidir.

The first archeological site discovered in 2016 was
Kurtsuyutepe that is located at the point where the
Kurtsuyu Creek meets the Göksü River located immediately north of Kilise Tepe Höyük (Fig. 1). The pottery
ware samples discovered during observations conducted
on this small hill, which was damaged by numerous
illicit digs by treasure hunters hunters, suggest the presence of a small-scale, farm-like settlement from the Late
Roman and Byzantine periods at this site. Since these
periods are out of the scope of our research, a detailed

2016 yılında tespit edilen ilk arkeolojik alan Kurtsuyu
Çayı’nın Göksu Nehri’yle birleştiği nokta ile Kilise Tepe
Höyüğü’nün hemen kuzeyinde yer alan Kurtsuyutepe’dir
(Res. 1). Defineciler tarafından açılmış çok sayıda kaçak
kazı çukuruyla tahrip edilmiş bu küçük tepe üzerinde gerçekleştirilen gözlemler esnasında tespit edilen
çanak-çömlek örnekleri burada daha ziyade Geç Roma
ve Bizans dönemlerinde küçük boyutlu, çiftlik tipi bir
yerleşimin bulunmuş olabileceğine işaret etmektedirler.
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Fig. 1
View from
Kurtsuyutepe.
Res. 1
Kurtsuyutepe’den
bir görünüm.

Fig. 2
Cut stones piled on
roadside at Kilise
Tepe cemetery.
Res. 2
Kilise Tepe
mezarlığında yol
kenarına yığılmış
kesme taşlar.

study was not conducted here. As a part of our brief
survey here, a short visit was organized to the area
immediately southwest of the hill and north of Kilise
Tepe, which is believed to be the necropolis of Kilise
Tepe. During our visit we observed that many cut stones,
possibly belonging to ancient tombs, were piled on the
side of a pathway. In terms of general characteristics,
the limited number of non-diagnostic pottery sherd
fragments discovered on the surface were dated to the
Roman and Byzantine periods (Fig. 2). At the end of
these observations, it was decided that prior to the damage caused by the planting of olive trees, a necropolis
from those periods may have existed in this area and that

Projemizin odaklandığı dönemlere ait olmaması dolayısıyla burada teferruatlı bir çalışma gerçekleştirilmemiş,
buradaki kısa süreli incelemelerimiz kapsamında tepenin
hemen güneybatısında ve Kilise Tepe’nin kuzeyinde
yer alan ve bölge halkı tarafından Kilise Tepe mezarlığı
olduğuna inanılan alana da bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Ziyaretimiz esnasında antik mezarlara ait olması muhtemel çok sayıda işlenmiş taşın tepe üzerindeki bir patika
yolun kenarlarına yığıldığı görülmüş, yüzeyde tespit
edilen az sayıda diagnostik olmayan seramik parçasının
genel özellikleri itibariyle Roma ve Bizans dönemlerine
ait olduğu anlaşılmıştır (Res. 2). Bu gözlemler sonucunda zeytin ağacı ekimi esnasında gerçekleştirilen tahribat
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Fig. 3
Rock where
Göceklertepe II
and workshops are
located.
Res. 3
Göceklertepe
II ve işliklerin
bulunduğu kaya.

this necropolis was possibly contemporaneous with the
settlement at Kurtsuyutepe.
After our survey in this area was completed, our team
moved towards the inner areas of the Kurtsuyu Valley
and discovered two archaeological sites there. One of
these was the Göcekleretepe II settlement near Göcekler
village, immediately across from Göceklertepe discovered in 2014 on the west bank of Kurtsuyu Creek (Fig.
3). Numerous circular pits carved on a large rock were
identified here. There is an archaeological settlement
next to this area that possibly served as an olive oil or
wine workshop. While the ceramic fragments observed
here during our systematic studies indicated that the settlement should be dated to the Hellenistic, Roman, and
Byzantine periods, some examples also show that this
area may have been inhabited for the first time at a later
period of the Iron Age.
Located south of Göceklertepe II and Ardıçlıtepe discovered in 2014 and on a natural hill immediately north
of Tuğrul village, Tuğrultepe Höyük is an important
archaeological site discovered in 2016 (Fig. 4). Ceramic
finds reveal that the hill was inhabited for the first time
in the Early Bronze Age. But based on the density of
sherds from those periods, it expanded during the
Hellenistic and Roman periods being transformed into
a much larger settlement that included the areas around
the hill as well. Considering that the Hellenistic and
Roman periods are relatively less understood periods of
the Lower Göksu Valley, we believe Tuğrultepe was the
most important discovery of the 2016 season.
Another area of focus for our team was the environs
of Evkafçiftliği village. Archaeological materials were

öncesinde bu alanda söz konusu dönemlere tarihli bir
nekropolün var olmuş olabileceği ve bu nekropolün
Kurtsuyutepe’deki yerleşimle çağdaş olmasının muhtemel olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışmalarımız sonrasında ekibimiz kuzey yönünde,
Kurtsuyu Vadisi’nin iç kesimlerine yönelmiş, burada gerçekleştirdiğimiz incelemelerde iki arkeolojik alan tespit
edilmiştir. Bunlardan ilki Göcekler Köyü yakınlarında,
2014 yılında tespit edilmiş Göceklertepe’nin hemen
karşısında ve Kurtsuyu Çayı’nın batı yakasında bulunan
Göceklertepe II yerleşimidir (Res. 3). Burada büyükçe
bir kaya parçası üzerine oyulmuş çok sayıda dairesel
çukur tespit edilmiş, zeytinyağı ya da şarap işliği olması muhtemel bu alanın güneyinde de alana bitişik bir
arkeolojik yerleşimin var olduğu görülmüştür. Burada
gerçekleştirilen sistematik çalışmalar esnasında gözlemlenen seramik parçaları yerleşimin daha ziyade Hellenistik,
Roma ve Bizans dönemlerine ait olabileceğine işaret
etmekle birlikte bazı örnekler söz konusu alana ilk kez
Demir Çağı’nın ileri bir safhasında yerleşilmiş olabileceğini göstermektedir.
Göceklertepe II ve 2014 yılında tespit edilen Ardıçlı
tepe’nin güneyinde, Tuğrul Köyü’nün hemen kuzeyinde yer alan doğal bir tepe üzerinde konumlanmış
Tuğrultepe Höyüğü 2016 yılında keşfedilmiş önemli bir
arkeolojik alandır (Res. 4). Seramik buluntular, tepenin
ilk kez Erken Tunç Çağı’nda iskân edilmiş olduğunu
ancak seramik yoğunluğu itibariyle Hellenistik ve Roma
dönemlerinde genişleyerek tepe çevresini de içeren daha
geniş boyutlu bir yerleşime dönüştüğünü ortaya koymuştur. Hellenistik ve Roma dönemlerinin Aşağı Göksu
Vadisi’nin nispeten az anlaşılmış dönemleri olduğu göz
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Fig. 4
View from
Tuğrultepe.
Res. 4
Tuğrultepe’den
bir görünüm.

Fig. 5
Eastern part of
Kargıcaktepe and
Lower Göksu Valley.
Res. 5
Kargıcaktepe’nin
doğu kısmı ve
Aşağı Göksu Vadisi.

encountered at Kargıcaktepe, which was one of the
areas visited. Ceramic finds were discovered at the settlement located on a natural hill between Evkafçiftliği
and Kargıcak, and which overlooks the Göksu River
and the Mut-Silifke highway. These finds demonstrate
that this area was also inhabited during the Late Roman
and Byzantine periods (Fig. 5). Due to its location, it is
thought that this archeological area was either a military
station or a small-scale farm. It is quite possible that the
numerous terrace walls around the hill are contemporaneous and even directly connected with this small
farm-type settlement.

önüne alındığında Tuğrultepe’nin 2016 sezonunun en
önemli keşfi olduğu söylenebilir.
Projemiz ekibinin 2016 sezonunda yoğunlaştığı bir diğer
alan Evkafçiftliği Köyü çevresi olmuştur. Bu alan içerisinde
ziyaret edilen birkaç noktadan biri olan Kargıcaktepe’de
arkeolojik materyalle karşılaşılmış, Evkafçiftliği ile
Kargıcak köyleri arasında, Göksu Nehri ve Mut – Silifke
karayoluna hâkim bir doğal tepe üzerinde konumlanmış
yerleşimden elde edilen seramik buluntular bu alanın
da Geç Roma ve Bizans dönemlerinde iskân edildiğine
işaret etmektedir (Res. 5). Söz konusu arkeolojik alanın
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Fig. 6
View from
systematic walks
taken in flat area
east of Damtepe.
Res. 6
Damtepe’nin
doğusunda yer
alan düzlük
alanda yürütülen
yoğun sistematik
yürüyüşlerden bir
görünüm.

Another part of our 2016 season field surveys was
consisted of observations and intensive field walking
around Damtepe Höyük near Evkafçiftliği village (Fig.
6). Discovered by our team in 2013, the mound had
been inhabited, though with interruptions, from the Early
Bronze Age to the Byzantine period. Studies conducted
across the plains west and north of the mound in 2014
allowed us to encounter examples of Late Roman and
Byzantine pottery wares in particular. These revealed
that during the periods in question, the settlement at
Damtepe expanded and spread to the plains in the area.
Our studies during the 2016 season were conducted
in the plains to the east of the mound. Part of this area
was divided into 20 x 20 m square grids. The identified ceramic and cut-stone finds were counted, and the
ware fragments yielding profiles were documented by
cleaning, drawing and photographing on site. During
this work, only Late Roman and Byzantine cultural
material were encountered in the flat areas. However,
upon approaching the mound, finds from earlier periods began to show up, supporting earlier results and
strengthening our previous theories.
Studies around the Keben Çolakkız rock-cut relief constituted the final part of the studies conducted during the
2016 field season. Different specialists dated this rock
relief to the Hittite or Late Hittite periods. The objective of our work was to identify whether there was any
archaeological material from these periods around the
monument (Fig. 7). During the investigations and surface
surveys conducted by our team around the rock monument, rock-cut architectural elements from the Roman

konumu itibariyle ya bir askeri karakol noktası ya da
küçük çaplı bir çiftlik olduğu düşünülmektedir. Tepenin
çevresinde yer alan çok sayıda teras duvarının bu küçük
çiftlik tipi yerleşimle çağdaş ve hatta bununla doğrudan
bağlantılı olması muhtemeldir.
2016 sezonu arazi çalışmalarının bir diğer ayağını
yine Evkafçiftliği Köyü yakınlarında bulunan Damtepe
Höyüğü çevresindeki gözlemler ve yoğun yürüyüşler
oluşturmuştur (Res. 6). 2013 yılında ekibimiz tarafından keşfedilen höyük Erken Tunç Çağı’ndan Bizans
Dönemi’ne dek kesintilerle iskân edilmiş bir yerleşimdir.
2014 yılında höyüğün batısında ve kuzeyinde bulunan
düzlüklerde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bu alanlarda
daha ziyade Geç Roma ve Bizans çanak-çömlek örnekleriyle karşılaşmamızı sağlamış, söz konusu dönemlerde
Damtepe’deki yerleşimin genişleyerek çevre düzlüklere yayıldığını ortaya koymuştur. 2016 sezonundaysa
höyüğün doğusunda yer alan düzlüklerde bazı incelemeler gerçekleştirilmiş, bu alanın bir kısmı ekibimiz
tarafından 20 x 20 m’lik karelere bölünerek yürünmüş,
tespit edilen seramik ve yontma taş buluntular sayılmış,
profil veren çanak-çömlek parçaları yerinde temizlenmek, çizilmek ve fotoğraflanmak suretiyle belgelenmiştir.
Bu çalışmalar esnasında düzlük alanlarda yine sadece
Geç Roma ve Bizans kültürel materyaliyle karşılaşılmış,
höyüğe yaklaşılmasıyla birlikte daha erken dönemlere
ait materyaller gözlemlenmeye başlanmış, bu sonuçlar
daha önceki sonuçları destekleyerek çıkarımlarımızı
güçlendirmiştir.
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and post-Roman periods, rock-cut tombs, and several
olive oil workshops were found, as well as ceramic finds
from these periods. However, no archaeological material from the Bronze and Iron Ages were encountered
(Fig. 8). During this work the team walked along the
stone-paved pathway crossing in front of the rock monument that connected the village of Keben to the plateau
in the upper part of the valley, and we mapped the pathway that we believe to have been built during the Late
Roman era and used, with repairs, until the Ottoman
era. The absence of any archaeological material from
the Late Bronze or Iron Ages indicates that the Çolakkız
rock relief was built here in order to mark a route or a
border point, or in connection with a sacred area. The
water sources, which are located in this area and which
are still used by the villagers, support the idea of the
presence of a sacred area/sanctuary here.
The geophysical surveys initiated in 2014 were halted
due to unfavorable soil and climate conditions, and
the work of taking aerial photographs that we began
in 2015 were also temporarily suspended due to the
temporary prohibition of flying UAVs because of the
declared countrywide state of emergency during the
2016 season. These studies will be resumed during the
2017 field surveys.
The data obtained in the 2016 season further strengthened
the scientific results of earlier seasons and contributed
significantly in understanding the cultural history of the
Lower Göksu Valley. Finds from Attepe and Çakıltepe II
discovered in previous seasons revealed that the valley
was first inhabited in the Chalcolithic Age. During
the 2016 season it became evident that Tuğrultepe
-much like Kilise Tepe, Çingentepe, and Damtepewas also inhabited in the Early Bronze Age for the first
time. During this period that followed the Chalcolithic
Age, an intensive settlement process began within the
valley. When other finds discovered in Tuğrultepe
are evaluated together with the data from Ardıçlıtepe
and Kilise Tepe, it becomes clear that the valley was
inhabited uninterruptedly until the Hellenistic period.
As seen from similar results from previous seasons,
and especially the Late Roman and Byzantine farms
identified in 2016, settlement activities across the valley
accelerated considerably with the changing socioeconomic conditions in the Late Roman and Byzantine
periods.
During the 2017 season of our project, intensive
systematic studies will continue within the valley,
particularly in the alluvial plains around Kilise Tepe
and Mut. Geophysical surveys that will be conducted
around Damtepe, which we discovered in 2013, around
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Fig. 7   Keben Çolakkız rock-cut relief.
Res. 7 Keben Çolakkız kaya kabartması.

Keben Çolakkız kaya kabartması çevresinde gerçekleştirilen incelemeler 2016 arazi sezonunda gerçekleştirilen
çalışmaların son ayağını oluşturmuştur. Söz konusu kaya
kabartması farklı uzmanlar tarafından Hitit ya da Geç
Hitit dönemlerine tarihlendirilmiş olup çalışmalarımızın amacı anıt çevresinde bu dönemlere ait arkeolojik
materyalin bulunup bulunmadığının tespitine yönelik
olarak gerçekleştirilmiştir (Res. 7). Kaya anıtı çevresinde
ekibimizce gerçekleştirilen gözlem ve yüzey taramaları
esnasında çok sayıda Roma Dönemi ve sonrasına ait
kaya yontusu mimari öğe, kaya mezarı ve birkaç zeytinyağı işliği bu dönemlere ait seramik örnekleriyle birlikte
tespit edilmiş, ancak Tunç ve Demir çağlarına ait arkeolojik materyalle karşılaşılmamıştır (Res. 8). Bu çalışmalar
esnasında Keben Köyü’nü Çolakkız kaya kabartması
önünden geçerek vadinin üst kısmında bulunan platoya
bağlayan taş döşeli patika yol boyunca yürünmüş, Geç
Roma Dönemi’nde inşa edilip Osmanlı Dönemi’ne dek
onarılarak kullanıldığını düşündüğümüz patika haritalanmıştır. Söz konusu alanda herhangi bir Geç Tunç ya
da Demir Çağı arkeolojik materyaliyle karşılaşılmamış
olması Çolakkız kaya kabartmasının buraya bir güzergâh
ya da sınır noktasını belirlemek amacıyla veya kutsal
bir alanla bağlantılı olarak yaptırıldığına işaret etmektedir. Bu alanda yer alan ve bugün halen köylülerce
kullanılan su kaynakları kutsal alan fikrini destekler
niteliktedir.
2014 yılında başlattığımız jeofizik taramalara toprak ve
iklim koşullarının uygun olmaması ve 2015 sezonunda
başlattığımız hava fotoğraflarının çekilmesi çalışmalarına
da ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında
insansız hava araçlarının kullanımının geçici bir süre için
yasaklanmış olması sebebiyle 2016 sezonunda ara verilmiştir. Bu çalışmalara 2017 arazi çalışması sezonunda
devam edilmesi planlanmaktadır.
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2016 sezonunda elde edilen veriler daha önceki sezonların bilimsel sonuçlarını daha da güçlendirmiş, Aşağı
Göksu Vadisi’nin kültür tarihinin aydınlatılması sürecine önemli katkılar sağlamıştır. Vadide ilk kez Kalkolitik
Çağ’da yerleşildiği Attepe ve Çakıltepe II yerleşimlerinden elde edilen bulgularla daha önceki sezonlarda ortaya konmuştur. 2016 sezonunda Tuğrultepe’nin de Kilise
Tepe, Çingentepe ve Damtepe gibi yerleşimlerle birlikte
ilk kez Erken Tunç Çağı’nda iskân edildiğinin anlaşılması,
Kalkolitik Çağı takip eden bu dönemde vadi içerisinde
yoğun bir iskân faaliyetinin başladığına işaret etmektedir.
Tuğrultepe’den elde edilen diğer bulgular daha önce
Ardıçlıtepe ve Kilise Tepe’den elde edilen verilerle birlikte
ele alındığında, vadinin Hellenistik Dönem’e dek kesintisiz biçimde yerleşime sahne olduğu açıkça görülmüştür.
2016 yılında tespit edilen Geç Roma ve Bizans Dönemi
çiftlikleri de daha önceki sezonların sonuçlarından da
anlaşıldığı üzere değişen sosyo-ekonomik yapıyla birlikte
Geç Roma ve Bizans dönemlerinde vadideki iskân faaliyetinin ciddi bir ivme kazandığını ortaya koymuştur.

Fig. 8   Intensive documentation work conducted around Keben
Çolakkız rock-cut relief.
Res. 8 Keben Çolakkız kaya kabartması çevresinde
gerçekleştirilen belgeleme çalışmalarından bir görünüm.

Görmüttepe, which was documented in the same year,
and around Kilise Tepe, where the excavations were
completed in 2012, will constitute another important
part of the work that will be carried out in 2017. Data
will be collected about the areas these settlements
expanded and their relationship with their immediate
environments. In addition to these studies, prospective archaeological sites that will be determined using
remote sensing methods will be visited as in the past
years. In the event of discovering archaeological material in these areas, the required documentation work will
be carried out. Our requests for the inititation of rescue
excavations at archaeological sites that will be damaged
by the rising reservoir are under review by the General
Directorate of Cultural Assets and Museums. It is quite
likely that in the near future, excavations will be initiated
at these mounds under the direction of Silifke Museum
Directorate and in partnership with our project.
Meanwhile, among the plans for 2017 is the expansion of the current work area to encompass the entire
river basins of the Göksu and Ermenek, as well as the
mountains separating these basins from the coastline.

Projemizin 2017 sezonunda vadi içerisinde ve özellikle
de Kilise Tepe ve Mut çevresindeki alüvyon ovalarında yoğun sistematik incelemelerimiz devam edecektir.
2013 yılında tespit ettiğimiz Damtepe Höyüğü, aynı yıl
belgelenen Görmüttepe ve kazı çalışmaları 2012 yılında
tamamlanan Kilise Tepe çevresinde gerçekleştirilecek
jeofizik taramalar 2017 sezonu çalışmalarının diğer bir
önemli ayağını oluşturacak, söz konusu yerleşimlerin
yayılım alanları ve yakın çevreleriyle olan ilişkileri hakkında bilgiler toplanacaktır. Bu çalışmalar dışında uzaktan
algılama yöntemleriyle yerleri belirlenecek arkeolojik
alan adayları geçen yıllarda olduğu gibi ziyaret edilecek,
buralarda arkeolojik materyalle karşılaşılması durumunda gerekli belgeleme çalışmaları yapılacaktır. Attepe ve
Çingentepe gibi baraj sularının yükselmesiyle tahribata
uğrayacak arkeolojik yerleşimlerde kurtarma kazılarının
başlatılması yönündeki başvurularımız Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nce değerlendirilmekte olup
yakın gelecekte bu höyüklerde Silifke Müze Müdürlüğü
başkanlığında ve projemiz ortaklığında kazı çalışmalarının başlatılması da olasıdır.
Öte yandan 2017 yılında mevcut çalışma alanının tüm
Göksu ve Ermenek Nehir Havzaları ile bu havzaları
Akdeniz kıyı şeridinden ayıran dağları da kapsayacak şekilde genişletilmesi, bu yolla hem Aşağı Göksu
Vadisi’nin komşu bölgelerle ilişkisinin daha iyi anlaşılması
hem de Akdeniz sahilinden Orta Anadolu Platosu’nun
güney ucuna dek tüm bölgenin bir bütün olarak ele
alınması da planlanmaktadır. Göksu Vadisi’nin çağlar
boyunca Anadolu Akdeniz sahilini Orta Anadolu’ya
bağlayan birkaç ana coğrafi koridordan birini oluşturuyor
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By this extension, we plan to understand the relationship
between the Lower Göksu Valley and its neighboring
areas better, and and to address the entire region from
the Mediterranean coast to the southern edge of the
Central Anatolian Plateau as a whole. The fact that the
Göksu Valley constituted one of the few main geographical corridors connecting the Anatolian Mediterranean
coast to Central Anatolia makes the study of the region
as a whole a scientific imperative. Comparing the data
obtained from the Lower Göksu Valley during the past
seasons with new data that will be collected from the
immediate surroundings will offer us priceless information about the cultural interactions and commercial ties
between these regions during different periods. It should
be noted here that, due to the scope of our research permit, our studies can only focus on the Bronze and Iron
Ages. Furthermore, studies across a broader region will
help identify and document cultural assets under threat
due to currently applied or projected development plans
in areas in the Taşeli Peninsula but outside the Lower
Göksu Valley.
The 2016 field survey of our project, which is carried
out in collaboration between Bitlis Eren University’s
Department of Archaeology and the University of
Leicester School of Archaeology and Ancient History,
was conducted with the financial support of the British
Academy’s Newton Fund. This support will continue
in 2017 as well. The other members of this season’s
research team included the field manager C. Colantoni,
draughtsperson and photographer N. E. Şerifoğlu, and
Bitlis Eren and Çanakkale Onsekiz Mart University
graduate students N. Arslan, S. Yetişir, Ş. Ayus, and
E. Ödük besides myself, who is the project director. Furthermore, Karaman Museum specialist İ. Atcı
joined our project this season as the representative of
the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of
Turkey. We would like to thank the British Academy,
Bitlis Eren University, University of Leicester, General
Directorate of Cultural Assets and Museums, Silifke
Museum Director İ. Öztürk and the museum staff, and
the Ministry of Culture and Tourism representative İ. Atcı
for their support to our project.
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olması tüm bölgeyi bir bütün olarak incelemeyi bilimsel
bir zorunluluk haline getirmekte olup, geçmiş sezonlarda Aşağı Göksu Vadisi’nden elde edilen verilerin yakın
çevreden elde edilecek verilerle karşılaştırılması bölgeler
arası çok dönemli kültürel etkileşimler ve ticari ilişkiler
bağlamında bizlere değerli bilgiler verecektir. Söz konusu çalışmaların araştırma iznimizin niteliği dolayısıyla
daha ziyade Tunç ve Demir çağlarına odaklanacağının
altı burada çizilmelidir. Ayrıca bu daha geniş alanda
gerçekleştirilecek çalışmalar Taşeli Yarımadası’nda, Aşağı
Göksu Vadisi dışında kalan alanlarda uygulanmakta olan
veya planlanan kalkınma projeleri dolayısıyla tehlike
altında olan kültürel varlıkların tespiti ve belgelenmesini
de sağlayacaktır.
Bitlis Eren Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Leicester
Üniversitesi Arkeoloji ve Eskiçağ Tarihi Fakültesi ortaklığında gerçekleştirilen projemizin 2016 sezonu arazi
çalışmaları Britanya Bilimler Akademisi’nin Newton Fonu
yoluyla sağladığı finansal destekle gerçekleştirilmiş olup
söz konusu destek 2017 yılında da sürecektir. Projenin
2016 sezonu araştırma ekibi yürütücü olan şahsım dışında arazi yöneticisi C. Colantoni, teknik çizimci ve fotoğrafçı N. E. Şerifoğlu ve Bitlis Eren ile Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri N. Arslan,
S. Yetişir, Ş. Ayus ve E. Ödük’ten oluşmuştur. Ayrıca
Karaman Müzesi uzmanlarından İ. Atcı 2016 sezonunda projemize T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi
olarak katılmıştır. Projemize verdikleri maddi ve manevi
desteklerinden ötürü Britanya Bilimler Akademisi’ne,
Bitlis Eren ve Leicester Üniversitelerine, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Silifke Müze Müdürü
İ. Öztürk ve müze personeline ve Kültür ve Turizm
Bakanlığı Temsilcisi İ. Atcı’ya teşekkürlerimizi sunarız.
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Aya Tekla (Hagia Thekla/Meryemlik)
Archaeological Site Survey 2016
Ayatekla (Meryemlik) Ören Yeri
Yüzey Araştırması 2016
Umut ALMAÇ – Ayşe Ceren BİLGE – Funda SOLMAZ ŞAKAR

Introduction

Giriş

The Aya Tekla (Hagia Thekla/Meryemlik) Archaeological
Site Surface Research in Silifke, Mersin, which had
started in 2014, continued in 20161 after a short break
in 2015. There were several objectives at the beginning
of the study in 2014: 1) to identify the still visible and
extant buildings and building parts designed to meet
the water needs of the ancient city; 2) indicate them
on scaled maps, 3) document their current condition,
4) determine the changes they underwent based on
earlier studies, 5) review the construction materials and
techniques, 6) evaluate them within the context of the
period in which they were constructed, and 7) prepare
emergency intervention proposals for their preservation, when necessary. The site includes numerous water
structures of different types, which can be identified
above ground by sight. In this scope, the documentation
of the lidded cistern identified in the 2014 “Conservation
Development Plan”, Block 345, Plot 38, registration
number 39 has been initiated (Fig. 1). This building is
located approximately 10 m east of the 2 open water
reservoirs found on the site.

2014 yılında başlayan Mersin, Silifke, Ayatekla
(Meryemlik) Ören Yeri Yüzey Araştırması, 2015 yılında
verilen aranın ardından, 2016 yılında1 devam etmiştir.
Çalışmanın başlangıcı olan 2014 yılında, antik kentin
su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilmiş ve bugün
halen gözle görülebilir yapı ve yapı kalıntılarının tespit
edilmesi, ölçekli haritalar üzerinde ifade edilmesi, mevcut durumlarının belgelenmesi, daha önce hazırlanan
çalışmalardan faydalanarak geçirdikleri değişimlerin algılanması, kullanılan yapım malzeme ve tekniklerinin incelenmesi, inşa edildikleri dönem bağlamında değerlendirilmeleri ve korunmaları için gerekli görüldüğü taktirde
acil müdahale önerilerinin hazırlanması hedeflenmiştir.
Ören yerinde, toprak üzerinde gözle tespit edilebilir
durumda olan, farklı tipte ve sayıda birçok su yapısı
bulunmaktadır. Bu kapsamda, 2014 yılında, “Koruma
Amaçlı İmar Planı”nda 345 ada, 38 parselde bulunan
ve 39 tescil numarası ile ifade edilen, kapalı tipteki su
sarnıcın belgelenmesine başlanmıştır (Res. 1). Bu yapı,
ören yerinde bulunan 2 açık su rezervuarının yaklaşık 10
m doğusunda yer almaktadır.

As part of one of the main themes of our project defined
as a “study of the water supply, storage, and distribution

Araştırma projemizin ana konularından biri olarak tanımladığımız, “yerleşimin su ihtiyacını sağlayan su temini,

1 Completed in November 2016, the “Mersin, Silifke, Ayatekla
(Meryemlik) Archaeological Site Survey” lasted ten days.
Preservation specialist and architect A. Ceren Bilge, preservation specialist and architect F. Solmaz, architect M. Sayan
and geomatics engineer-restorer I. Yamaner of İTÜ School
of Architecture Restoration Program joined the study. We
would like to thank Silifke Museum specialist Ö. Topbaş and
Silifke Museum Director İ. Öztürk who joined the surveys on
behalf of the Ministry.

1 2016 yılı Kasım ayı içinde tamamlanan “Mersin, Silifke,
Ayatekla (Meryemlik) Ören Yeri Yüzey Araştırması” 10
gün sürmüştür. Alan çalışmasına, İTÜ Mimarlık Fakültesi
Restorasyon Programı’ndan koruma uzmanı yüksek mimar A.
Ceren Bilge, koruma uzmanı yüksek mimar F. Solmaz, mimar M. Sayan ve geomatik mühendisi-restoratör I. Yamaner
katılmıştır. Yüzey araştırmasında, bakanlık temsilcisi olarak
katılan Silifke Müze Müdürlüğü uzmanı Ö. Topbaş’a ve Silifke
Müzesi Müdürü̈ İ. Öztürk’e teşekkürlerimizi sunarız.
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AYATEKLA (MERYEMLİK) ÖREN YERİ YÜZEY ARAŞTIRMASI

Mersin / Silifke

Fig. 1   Hagia Thekla Archaeological Site (Silifke Conservation Development Plan and Town maps used to create this plan).
Res. 1 Ayatekla Ören Yeri, Silifke, Mersin (Bu planın hazırlanmasında Silifke Koruma Amaçlı İmar Planı ve Hâlihazır paftaları kullanılmıştır).

to meet the water needs of the settlement,” another
covered cistern was included in the scope of our documentation. Furthermore, works continued to make up
for the shortcoming on the research of the building, the
documentation of which was completed for the most
part in 2014.

depolama ve dağıtım sisteminin araştırılması” konusu
kapsamında, 2016 yılında yerleşimdeki diğer bir kapalı
tipteki su sarnıcı belgeleme kapsamına alınmıştır. Ayrıca,
2014 yılında belgeleme çalışması büyük ölçüde tamamlanan yapıyla ilgili olarak eksikliklerin giderilmesi için
alan çalışmasına devam edilmiştir.

Another study was initiated to document the current
condition of the Aya Tekla (Hagia Thekla) Basilica,
which we intend to undertake as another dimension of
the research project in upcoming years.

Önümüzdeki yıllarda araştırma projesinin diğer bir konusu olarak ele almayı planladığımız, Aya Tekla Bazilikası’nın
mevcut durumunun belgelenmesi amacıyla bir çalışma
da başlatılmıştır.

In addition to documentation, a proposal has been set
forth for a temporary support system to prevent a sudden
collapse until permanent solutions can be introduced
to the structural issues observed in the Hagia Thekla
Basilica (registration no. 38) since the 2000s that have
yielded detailed data through studies conducted there in
2013-2014.

Belgeleme çalışmalarının yanında, Ayatekla Bazilikası
Sarnıcı’nda (tescil no: 38), 2000’li yılların başından
beri gözlemlenen ve 2013-2014 yıllarında bu konuda
yürütülen çalışmalar ile hakkında detaylı veriler sağlanan
strüktürel problemlere yönelik, kalıcı çözümler geliştirilene dek, yapının ani göçmesini engelleyebilecek geçici bir
destek sistemi için öneri geliştirilmiştir.
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Mersin / Silifke

Fig. 2   Plan, +75.4 m

Res. 2 Plan, +75.4 m

Cistern2

Su sarnıcı

The structure studied in the field research is a closed
cistern that is a part of the water supply and storage system of the settlement (Figs. 2-3). Built with the masonry
technique, the cistern has a rectangular layout measuring 4.60 x 8.75 m in its interior (Fig. 2). The outer shell
is built with large limestone blocks, whereas the inner
layer is built with large ashlars (Fig. 4). The wall features
lime mortar with large aggregates. The interior surface of
the cistern is plastered with brick dust mortar with brick
fragments (Fig. 3).

Alan çalışmasında incelenen yapı, yerleşimin su temini
ve depolama sisteminin parçası olan kapalı tipte bir
sarnıçtır2 (Res. 2-3). Yığma yapım tekniğinde inşa edilen
yapı, yaklaşık 4.60 x 8.75 m (iç mekân) ölçülere sahip
dikdörtgen plan şemasındadır (Res. 2). Dış kabuk, iri
kireçtaşı blokları ile iç katman ise kaba yonu taş kullanılarak inşa edilmiştir (Res. 4). Duvar örgüsünde, iri
agregalı kireç esaslı bağlayıcı harç kullanılmıştır. Sarnıç iç
yüzeyi tuğla kırıklarına sahip horasan sıva ile kaplanmıştır
(Res. 3).

The roof of the structure has collapsed. The interior is
filled with soil and possibly with the collapsed parts
of the vault. Therefore, no data could be accessed on
the original floor level. Ashlar consoles that carried the
arch possibly as part of the ceiling catch the eye on
the northeast and southwest walls (Fig. 3). The arches

Yapının üst örtüsü yıkılmıştır (Res. 3). İç mekân, toprak ve olasılıkla yıkılan tonoz bölümleri ile dolmuştur.
Dolayısıyla, özgün döşeme kodu ile ilgili herhangi bir
veriye ulaşılamamıştır. Kuzeydoğu ve güneybatı duvarlarında, olasılıkla üst örtü sisteminin parçası olan kemerin
mesnetlendiği kesme taş konsollar dikkati çekmektedir

2

2

There are two different cisterns with registration number 39
in the “Conservation Development Plan” Block 345 Plot 38.
The first one of these cisterns was studied in 2014. The cistern studied in is approximately 60 m north of the first one.
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“Koruma Amaçlı İmar Planı” nda 345 ada, 38 parselde, 39
tescil numarasına sahip 2 farklı su sarnıcı bulunmaktadır. Bu
sarnıçlardan ilki, 2014 yılında incelenmiştir. 2016 yılında incelenen sarnıç ise ilk sarnıcın yaklaşık 60 m kuzeyindedir.
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Fig. 3
Covered cistern,
2016.
Res. 3
Kapalı su sarnıcı,
2016.

must have been built with ashlars as well. Some of the
consoles carry ashlars of the arch. Another question that
must be explored is how the spans measuring nearly 1
m between the arches were covered.
The structure is built on a slanted property, and the walls
on the long side are set parallel with the contour level.
Therefore, while the northeastern façade can be seen in
full, the southwestern wall remains below the natural
soil level (Fig. 4). Due to the lateral pressure of the water

(Res. 3). Kemerler de kesme taş kullanılarak imal edilmiş olmalıdır. Konsolların bazılarının üzerinde, kemere
ait kesme taşlar görülmektedir. Kemerler arasında kalan
yaklaşık 1 m uzunluğundaki açıklıkların nasıl kapatıldığı
konusu ise çalışılması gereken bir başka konudur.
Yapı eğimli araziye inşa edilmiş ve uzun doğrultudaki
duvarlar eş yükselti eğrisine paralel biçimde konumlandırılmıştır. Bu nedenle, kuzeydoğu cephesi bütünüyle
görülebilirken, güneybatı duvarı doğal toprak seviyesinin

Fig. 4
Northeastern façade,
2016.
Res. 4
Kuzeydoğu cephesi,
2016.

130

SURVEY REPORTS
stored inside the structure and the thrust of the arched
roofing, the northeastern wall, which serves as the
retaining wall, is visibly thicker and features buttresses
connected with ashlars (Fig. 4).
The most important and outstanding problem at the
moment is the damage on the load-bearing masonry
walls on the eastern corner of the structure. This part of
the building faces danger of collapse in the upcoming
years unless any precautions are taken. The large cut
stone blocks constituting the outer layer of the loadbearing walls are no longer extant. Furthermore, a nearly
1 m-wide section at the center of the southeastern walls
has collapsed. The interior of the space is accessed
through this aperture that was opened much later.

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI
altında kalmaktadır (Res. 4). Yapının içinde depolanan
suyun yanal basıncı ve kemerli örtü sisteminden kaynaklanan itki nedeniyle, istinat duvarı vazifesi gören
kuzeydoğu duvarının oldukça kalın olduğu ve kesme taş
örgüye eklemlenmiş payandaların varlığı dikkati çekmektedir (Res. 4).
Hâlihazırda, yapıda dikkati çeken en önemli problem,
yapının doğu köşesinde taşıyıcı yığma duvarlardaki
hasarlardır. Yapının bu bölümünde, ilerleyen yıllarda
önlem alınmadığı taktirde, kısmi yıkılma tehlikesi bulunmaktadır. Taşıyıcı duvarların dış katmanı olan iri kesme
taş blokları yerinde bulunmamaktadır. Ayrıca, güneydoğu duvarının ortasında yaklaşık 1 m genişliğinde bir
bölüm yıkılmıştır. Mekanın içine, sonradan oluşan bu
açıklıktan girilmektedir.

Basilica of Hagia Thekla
The Basilica of Hagia Thekla is the most important
structure upon approaching the archaeological site.
According to different sources, it was built in the 5th
century and constitutes one of the largest basilicas of the

Aya Tekla Bazilikası
Aya Tekla Bazilikası, ören yerine yaklaşıldığında dikkati
çeken en önemli yapıdır. 5. yy.’da inşa edildiği farklı kaynaklarda ifade edilen yapı, Kilikia Bölgesi’ndeki en büyük
bazilikalardan biridir. Ancak, yapının apsis bölümünün
yaklaşık üçte biri günümüze ulaşabilmiştir. Uzun yıllardır
dış etkenlere açık bir biçimde yerinde duran yapının
geleceğe güvenle aktarılabilmesi amacıyla ilk aşamada
yapının mevcut hali ile belgelenmesi gerekmektedir.
Yapının ayakta duran bölümü kesme taş örgüye sahiptir.
Duvar kesitinde kesme taş tabakaları arasında kalan
bölüm, moloz taş parçaları ve harç ile doldurulmuştur.
Bloklar arasında kenet veya zıvana gibi elemanlar kullanılmamıştır. Örgüde, tüm kesiti geçen blokların (diatoni)
kullanılmış olması, düşey derzlerin titizlikle şaşırtılmış
olması, apsis yarım kubbesinden kaynaklanan tonoz
itkisinin karşılanması için cephede payandaların inşa
edilmesi gibi detaylar dönemin duvar ustalığı hakkında
ipuçları sunmaktadır. İç mekan yüzeyinde, olasılıkla
kaplamanın tutturulabilmesi amacıyla kullanılan sistemin
izleri görülmektedir.
Yapının mevcut hasarları ile ilgili olarak, duvarlarda
malzeme bozulmalarının bulunduğu ve bu nedenle
duvar kesitinde önemli kayıpların yaşandığı söylenebilir.
Duvarın üst kısımlarında, apsis yarım kubbesinin kesme
taşları oldukça tehlikeli bir biçimde durmaktadır. Olası
bir depremde veya şiddetli bir fırtınada bazı kesme taş
blokların aşağı düşme riski bulunmaktadır.

Fig. 5   Apse, Basilica of Hagia Thekla, 2016.
Res. 5 Ayatekla Bazilikası apsis bölümü, 2016.

Aya Tekla Bazilikası apsis bölümünün mimari belgelemesi amacıyla lazer tarama (TLS) yöntemi kullanılmıştır.
Apsis duvar parçasının etrafında 6 adet kurulum gerçekleştirilmiştir. Farklı oturumlarda elde edilen nokta bulutları, bilgisayar ortamında birleştirilecektir. Bu verilerin,
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Cilicia region. However, only a third of the building’s
apse has survived to date. Exposed to external damage
for many years, the building needs to be documented in
its current condition in order to be preserved and safely
maintained in the future.
The extant part of the building features ashlar stonework.
The parts between the ashlars in the wall are filled with
rubble stone fragments and mortar. Brackets or dovetails are not used between the blocks. Details such as
the use of through stones (diatoni) in the wall structure,
the meticulous zigzagging of vertical jointing, and the
construction of buttresses on the façade to counter the
vault thrust caused by the half-dome of the apse offer
important clues about the masonry of the period. Traces
of the system used to hold the cladding in particular can
be seen on the interior surface.
There is material distortion on the walls and the building has thus suffered important losses on the walls. The
ashlars of the half dome of the apse on the upper sections of the wall are rather dangerous. During a possible
earthquake or a strong windstorm, some of these blocks
carry the risk of falling down.
Laser scanning method was used to document architecturally the apse of the Basilica of Hagia Thekla. Six setups were installed around the wall fragment of the apse.
The point finds obtained from different positions will
be combined on the computer. This data is intended to
be used both in the architectural documentation of the
building and in the analysis of the load-bearing system.

Fig. 6   Apse Wall, Basilica of Hagia Thekla, 2016.
Res. 6 Ayatekla Bazilikası apsis bölümü duvar örgüsü, 2016.

yapının hem mimari dokümantasyonunda, hem de taşıyıcı sistemin analizinde kullanılması öngörülmektedir.

Değerlendirme
2016 yılında, alandaki tekil yapılar üzerinde, mimari belgeleme ve koruma çerçevesinden çalışmalar yürütülmüştür. Önümüzdeki dönemlerde, ören yerinde bulunan su
yapılarına ilişkin bilgilerin zenginleştirilerek, özellikle Geç
Antik Dönem’de yerleşimde su ihtiyacı ve kullanımına
ilişkin değerlendirilmelerin yapılması hedeflenmektedir.
Aya Tekla Bazilikası ile ilgili olarak, mimari korumaya
yönelik önerilerin geliştirilmesi için, ilk aşamada mevcut durumun belgelenmesi ve hasarların tespit edilmesi
amaçlanmaktadır.

Evaluation
In 2016, architectural documentation and preservation
works were carried out on the buildings at site. In the
future seasons, the objective is to broaden the data
available on the water reservoirs and to evaluate the
need for and use of water in the settlement, particularly
during Late Antiquity. In order to develop proposals for
the architectural preservation of the Basilica of Hagia
Thekla, the current status of the building must be documented and any damage should be identified.
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Bogsak Archaological Survey (BOGA) 2016
Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması (BOGA) 2016
Günder VARİNLİOĞLU

The seventh fieldwork campaign of Bogsak
Archaeological Survey (BOGA: www.bogsakarchaeology.org) consisted of two main components1:

Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması’nın (BOGA: www.
bogsakarchaeology.org) yedincisi iki ana bölümden oluşmuştur1:

1) a regional survey in the hinterland of the Taşucu
Gulf, in association with Historic Landscape Charac
terization (HLC)

l) Tarihi Peyzaj Karakterizasyonu (Historic Landscape
Characterization-HLC) ile koşut olarak Taşucu Körfezinin
hinterlandında bölgesel yüzey araştırması;

2) architectural, pedestrian, and shoreline surveys on
Dana Island (Pityoussa/Provensale) and Boğsak Island
(Asteria).

2) Dana Adası’nda (Pityoussa/Provensale) ve Boğsak
Adası’nda (Asteria) mimari belgeleme, yüzey taraması
ve kıyı çizgisinde denizcilik arkeolojisi çalışması.

This field report summarizes only the preliminary
results of select components of the 2016 campaign.
Excluded from this report are ongoing sub-projects,
such as the architectural inventory on Boğsak Island
(Dr. M. Esmer); the archaeometric analysis of building
materials (M. Eroğlu); the architectural documentation
at Karabucak (Y. Aydoğdu), Temirini (H. Küntüz), and
Aphrodisias; and ceramic survey at Palaea/Tahtalimanı
(N. Rauh).

Bu arazi çalışması raporunda yalnız 2016 yılı yüzey
araştırmasının belli başlı bölümlerinin ilk sonuçları
sunulmaktadır. Sürdürülmekte olan başka projeler, örneğin Boğsak Adası’nda yapı envanteri (Dr. M. Esmer),
yapı malzemesinin arkeometrik analizi (M. Eroğlu),
Karabucak’ta (Y. Aydoğdu), Temirini’nde (H. Küntüz),
Aphrodisias’ta mimari belgeleme ve Palaea/Tahta
limanı’nda (N. Rauh) seramik taraması bu raporun
dışında tutulmuştur.

Regional Survey and Historic Landscape
Characterization (HLC)

Bölgesel Yüzey Araştırması ve Tarihi Peyzaj
Karakterizasyonu (HLC)

The regional survey between the coastal mountains in
the south and the Göksu River valley in the north is
the main fieldwork component of the GIS-based HLC
project (Y. Aydoğdu) carried out in collaboration with
Newcastle University. The 2016 campaign comprised
two field projects: 1) a targeted survey (Dr. S. Turner)
of agricultural terraces, field systems, and architectural
remains identified via the analysis of satellite imagery

Güneyde kıyı dağları ile kuzeyde Göksu Nehri vadisi arasında kalan bölgede yapılan yüzey araştırması,
Newcastle Üniversitesi’yle işbirliği içinde yürütülen, GIS
tabanlı HLC projesinin (Y. Aydoğdu) ana arazi çalışmasıdır. 2016 yılı araştırmamız iki arazi projesinden oluşmuştur: 1) Uydu görüntüleri ve 20. yy. askerî hava fotoğraflarının analizi ile teşhis edilen tarım terasları, tarla sistemleri ve mimari kalıntıların incelenmesi (Dr. S. Turner);

1

1

The 2016 campaign was supported by Koç University AKMED
(Suna & İnan Kıraç Research Center for Mediterranean
Civilizations), Mimar Sinan Fine Arts University’s Scientific
Research Projects, and Mersin Municipality’s METAB
Department. I express my gratitude to M. Vuran, the Ministry
of Culture and Tourism representative, the Silifke Museum
staff, in particular its director İ. Öztürk, and H. Gökbel and
A. R. Özdemir at METAB.
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2016 araştırma sezonuna şu kurumlar maddi destek sağlamıştır: Koç Üniversitesi AKMED (Suna & İnan Kıraç Akdeniz
Medeniyetleri Araştırma Merkezi), Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Mersin
Büyükşehir Belediyesi METAB. Kültür ve Turizm Bakanlığı
temsilcisi M. Vuran’a, Silifke Müzesi çalışanlarına, özellikle de
Müze Müdürü İ. Öztürk’e, METAB’dan H. Gökbel ve A. R.
Özdemir’e teşekkürü borç bilirim.
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and twentieth-century military aerial photography and 2)
a geological survey (Dr. T. Kinnaird) to sample soils from
agricultural terraces to be analyzed using OpticallyStimulated Luminescence (OSL) profiling. While the
GIS-based HLC allows us to model the spatial changes
in the character of historic landscapes, its chronological
underpinnings may be problematic due to the difficulty
to assign date ranges (mainly post quem) to landscape
features such as fields and terraces, which often remain
in continuous use across the ages. The OSL profiling and
dating, recently used in western Catalonia (Spain) and
Naxos Island (Greece) by Dr. S. Turner and Dr. Kinnaird,
is an innovative method that helps us refine our understanding and interpretation of the chronology of historic
processes affecting changes in the landscape.

Boğsak Island (Asteria)
The pedestrian ceramic survey on Boğsak Island, led
by Dr. N. Rauh, used a grab sampling method in five
transects, comprising a total of twenty-eight loci (minimum radius: 5 m) with relatively high surface visibility.
We should reiterate that the thick impenetrable brush,
the heavy wall-fall, and the difficult terrain prevented
the team from following a systematic walking procedure. The 2015-2016 survey in eighty loci inspected

Fig. 1   Point cloud-plan (partially processed) created by laser
scanning the architectural complex on the summit of Boğsak
Island, using a Faro X330 scanner (A. Turner).
Res. 1 Boğsak Adası’nın tepesindeki yapı kompleksinin,
Faro X330 lazer tarama aletiyle A. Turner tarafından oluşturulan
nokta bulutu planı (değerlendirme bitmemiştir).

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI
2) Optik Uyarlamalı Lüminesans (Optically-Stimulated
Luminescence-OSL) kullanılarak yapılacak analizler için
tarım teraslarından toprak örneklerinin toplanmasına
yönelik jeolojik yüzey araştırması (Dr. T. Kinnaird). GIS
tabanlı HLC, tarihi peyzajların karakterindeki mekânsal
değişimleri modellememize yardımcı olsa da, tarlalar
ve teraslar gibi, çağlar boyunca sürekli kullanılan peyzaj öğelerini tarihlemek (asıl post quem) zordur. Dr.
Turner’la Dr. Kinnaird’ın batı Katalonya’da (İspanya) ve
Naksos Adası’nda (Yunanistan) yakın dönemde uyguladığı yenilikçi, OSL profilleme ve tarihleme yöntemi,
peyzajda değişimi etkileyen tarihi süreçlerin kronolojisini
incelikle anlamamızı ve yorumlamamızı sağlamaktadır.

Boğsak Adası (Asteria)
Boğsak Adası’nda Dr. N. Rauh başkanlığında yürütülen
seramik taraması, 5 bölgedeki, yüzey görünürlüğü yüksek, toplam 28 mahalde diyagnostik seramiklerin toplanması yöntemini kullanmıştır. Yoğun bitki örtüsünün,
duvar yıkıntılarının ve zorlu topografyanın, sistemli tarama yöntemleri izlenmesini engellediğini bir daha belirtmek gerekir. 2015-2016 sezonlarında, 10 bölgedeki toplam 80 mahalde 1130 diyagnostik seramik incelenmiştir.
Bu kümede en yüksek yüzde, Geç Antik (%78) mallara
ilişkindir. Bunu erken Roma (%10), Bizans – Ortaçağ
(%7) ve Hellenistik (%2) mallar izlemektedir. Ancak,
çalışma iznindeki kısıtlamalar nedeniyle tüm seramik
örnekleri toplanamadığı için, bu yüzdeler gerçek dağılım
değerlerini yansıtmamaktadır. Örneğin, yüzey seramiklerinin tümü değerlendirilebilseydi, Yassıada Geç Roma 1
(LRA1) amforalarının yüzdesinin çok daha yüksek olması
beklenirdi. Benzer biçimde, Bizans – Ortaçağ amforaları,
özellikle de Günsenin 1 ve Yassıada 2 formları, verilerimizde yeterince temsil edilmemektedir. Araştırmamızın
bu aşamasında, Boğsak Adası’nın Roma öncesi ve Erken
Roma dönemlerinde kısmen kullanıldığını, buna karşılık
oturulmadığını, yerleşimin ise 4. yy.’da ortaya çıkarak,
en erken 9. yy., hatta 10. yy.’a değin sürdüğünü söyleyebiliriz.
Yerleşimin kronolojisinde yaptığımız bu güncellemeyi,
adanın doruğundaki mimari veriler de destekliyor gibi
görünmektedir. Kilise I ve V’in merkezinde bulunduğu
yapı kompleksinde yürüttüğümüz bitki temizliği ve lazer
tarama çalışması (A. Turner), yerleşimin geç dönemlerine ışık tutacak verileri ortaya çıkarmıştır (Res. 1). Bu
kompleks şu yapılardan oluşmaktadır: Doğu ambülatuvarı bulunan 3 nefli bir bazilika olan Kilise I; iç mekânı
haç biçimli, kare planlı (apsis hariç yaklaşık 6 x 6 m2),
kubbeli küçük bir kilise olan Kilise V; Kilise I’in batısında, içinde bir arkosolyum mezar ve sarnıç bulunan bir
podium; toprak üstünde büyük bir sarnıç; bazilikanın
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Fig. 2
Overground cistern
west of Church I on
Boğsak Island.
Res. 2
Boğsak Adası’nda
Kilise I’in batısındaki
yerüstü sarnıcı.

across ten transects yielded 1130 diagnostic sherds.
In this assemblage, the highest percentage belongs to
Late Antique sherds (78%) followed by Early Roman
(10%), Byzantine-Medieval (7%), and Hellenistic (2%).
It should, however, be noted that the percentages do
not reflect actual distribution values, because a total
collection was not possible due to the restrictions in the
survey permit. For example, the percentage of Yassıada
Late Roman 1 amphorae would be expected to be much
higher if the collection was not limited to diagnostic
sherds. Similarly, the Byzantine-Medieval amphorae,
in particular the Günsenin 1 and Yassıada 2 forms,
are underrepresented in our data. At this point of our
research, we argue that Boğsak Island was sparingly
used, but not necessarily inhabited, in the pre-Roman
and Early Roman periods, while the settlement formed in
the 4th century and continued at least into the 9th, and
even the 10th century A.D.
This update in the chronology of the settlement seems
to be supported by architectural evidence from the
summit of the island. The vegetation clearance and the
laser scanning survey (A. Turner) at the architectural
complex centered around Churches I and V, revealed
features that have the potential to shed light on the later
phases of the island’s settlement (Fig. 1). This complex
includes Church I, a three-aisled basilica with an eastern
ambulatory; Church V, a small (ca. 6 x 6 m2 without the
projecting apse) domed square church with a cruciform

kuzeyinde geniş bir alanı çevreleyen, böylece korunaklı
bir bölge yaratan kıvrımlı duvar. Bu yapı kompleksinin
çeşitli evrelerini henüz tam ayırdedemiyoruz, çünkü
2016’da yalnızca bitki temizliği ve lazer taramayı içeren
kısa bir arazi çalışması yapılmıştır. Şimdilik, Kilise I’in
bu kompleksteki en erken yapı olduğunu düşünüyoruz.
Daha sonraki, çok da geç olmayan bir tarihte Kilise V, bu
bazilikanın kuzeydoğusuna eklenmiştir. Dr. A. Aydın, bir
yayınında plan tipinden yola çıkarak Kilise V’in martyrium olduğunu ileri sürmüştü2. Nitekim, bitki temizliği bu
küçük kilisenin gerçekten martyrium işlevi bulunduğunu
gösteren mekânsal ve mimarî özellikleri ortaya çıkarmıştır. Bazilikanın batısındaki, içerisinde bir mezar ve
bir sarnıç bulunduran podium, bazilika ile aşağı yukarı
eş zamanlı olabilir. İyi inşa edilmiş bir dış merdivenle
ulaşılan yerüstü sarnıcının (Res. 2) inşası, aynı mimari
programın parçası olabilir. Öte yandan, adadaki öbür
duvar örgülerinin hiçbirine benzemeyen, çok sert harçla
birbirine bağlanmış, amorf moloz taşlarla örülmüş olan
kıvrımlı duvar (Res. 3), daha geç dönemde eklenmiştir,
olasılıkla da bu yapı kompleksinin en son evresine aittir.
Sonuç olarak, iki kilise, podium ve sarnıç, yapı kompleksinin Geç Antikçağ evrelerinden birinde mimari bir
bütün oluşturmaktaydı. Bazilikanın kuzey dış duvarı
ile kıvrımlı duvar arasındaki alanının, ada yerleşiminin
2 A. Aydın, “Boğsak Adası’ndaki Merkezi Planlı Yapı”, Adalya
VII, 2004, 263-78.
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interior; a podium west of Church I incorporating an
arcosolium tomb and funerary chambers/cistern; an
overground cistern; and a long curvilinear wall enclosing a large area north of the basilica, thereby forming a
protected zone. The multiple phases of this architectural
complex are yet unclear, because this was a short campaign limited to vegetation clearance and laser scanning. For now, we tentatively argue that Church I was
the earliest structure in this complex followed by Church
V, which was added to the northeast of the basilica in
a later, but perhaps not too distant phase. Based on
its plan type, Dr. A. Aydın had previously argued that
Church V was a martyrion2. Indeed, the clearance
revealed a number of architectural features and spatial
relationships, which suggest that this small church may
have indeed served a martyrial function. The podium
west of the basilica, including a tomb and a cistern, may
be more or less contemporaneous with the basilica. The
initial construction of the overground cistern, reached by
a well-built exterior stone staircase (Fig. 2), may belong
to the same building program. On the other hand, the
curvilinear wall, built with irregularly shaped rubble
stones bound with very hard mortar (Fig. 3), a masonry
style dissimilar to any other on the island, is a later addition and must correspond to the final building phase of
this complex.
In summary, the two churches, the podium, and the
cistern seem to have formed an architectural entity during a Late Antique phase of the complex. We tentatively
suggest that the zone between the northern, exterior wall
of the basilica and the curvilinear wall may have been
the site of the 8th-9th/10th century phase of the settlement, which by then must have had been significantly
reduced in size and population. In light of our recent
architectural and ceramic findings, the late Late Antique
and Medieval history of the island will be among the
main research questions of the 2017 campaign.

Dana Island (Ancient Pityoussa, Medieval
Provensale)
Our pedestrian, architectural, and shoreline survey on
Dana Island revealed the existence of two, possibly
interconnected, settlements3. The pedestrian survey,

2

A. Aydın, Boğsak Adası’ndaki Merkezi Planlı Yapı, Adalya
VII, 2004, 263-278.

3

G. Varinlioğlu – N. Kaye – M. Jones – R. Ingram – N. Rauh,
“The 2016 Dana Island Survey: Investigation of an
Island Harbor in Ancient Rough Cilicia by the Boğsak
Archaeological Survey (BOGA)”, Near Eastern Archaeology
80/1, 2017, 50-59.

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI

Fig. 3   Masonry of curvilinear wall north of Church I on
Boğsak Island.
Res. 3 Boğsak Adası’nda Kilise I’in kuzeyindeki kıvrımlı duvarın
örgü detayı.

8.-9./10. yy.’daki nüfus ve yayılım olarak çok küçülmüş
olan evresinin yeri olduğunu düşünüyoruz. Yakın geçmişteki mimarî ve seramik buluntuların ışığında, 2017
saha çalışması, adanın Geç Antik Çağ’ın sonu ve Ortaçağ
tarihine eğilecektir.

Dana Adası (Antik Çağ’da Pityoussa, Ortaçağ’da
Provensale)
Dana Adası’nda yürüttüğümüz yüzey taraması, mimari
belgeleme-araştırma ve kıyı çizgisindeki denizcilik arkeolojisi çalışması, adada birbiriyle olasılıkla bağlantılı iki
yerleşimin varlığını ortaya koymuştur3. Dr. N. Kaye ve
Dr. N. Rauh’un yürüttüğü yoğun ve yaygın yüzey taraması, kuzeybatı kıyısında, Kargıcak Boğazı’ndan geçen
deniz ulaşımına hizmet eden, tipik bir kıyı yerleşimini
saptamıştır. Seramik verisi, en erken yerleşimin Erken
Roma Dönemi’ne tarihlenebileceğini, bunu Geç Antik
Çağ’da çok daha büyük ve kompleks bir Hristiyan yerleşimin izlediğini göstermiştir (Res. 4). Adanın 250 m
rakımdaki güney tepesindeki üst yerleşim, Roma öncesi
bir devre tarihlenebilecek, Geç Antik Çağ’da yeniden
düzenlenmiş, içerisine bazilikal planlı bir kilisenin, iki
büyük yeraltı sarnıcının ve işlevleri bilinmeyen başka
yapıların eklendiği kale (Res. 5) ile bağlantılıdır. Alt ve
üst yerleşim, üst yerleşime daha yakın konumda, yaklaşık
240 m uzunlukta korunmuş olan bir merdivenle birbirine
bağlanıyor olabilir.

3
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Fig. 4
Topographic map of Dana Island
showing pedestrian survey units
and main architectural features
(N. Kaye and G. Varinlioğlu).
Res. 4
Dana Adası’ndaki yüzey taraması
birimlerini ve belli başlı mimarî
kalıntıları gösteren topografik plan
(N. Daye ve G. Varinlioğlu).

led by Dr. N. Kaye and Dr. N. Rauh, recorded a typical coastal settlement along the northwestern shore that
serviced maritime traffic passing through the Kargıcak
Strait. The ceramic evidence shows that the earliest settlement dates from the Early Roman period, followed
by a much larger and more complex Christian phase
in Late Antiquity (Fig. 4). The upper settlement on the
southernmost peak at 250 m above sea level, was dominated by a pre-Roman fortress, which was refurbished in
Late Antiquity when a church of basilical plan, two large
underground cisterns, and other unidentified structures
were added inside the enclosure (Fig. 5). The two settlements were presumably connected by a monumental
staircase, which is today preserved for about 240 m in
the vicinity of the upper settlement.

Kuzeybatı kıyısındaki yan yana dizilmiş yapı temelleri ve
dörtgen girintiler yaklaşık 1.5 km boyunca uzanmaktadır. Bunlar, günümüzdeki çok erozyona uğramış deniz
hattından başlayarak alt yamaçlara kadar yaklaşık 150 m
içeriye sokulmakta, burada nekropoller ve taşocakları ile
sonlanmaktadır. Tüm yerleşim, özellikle de kıyıya yakın
bölgeler, yağmalanmış ve buralardan taş çıkarılmıştır.
Bu nedenle, mimari kalıntıların işlevlerini belirlemek, bu
yapılar içeride bitki örtüsü altında da olduğu için, kolay
bir iş değildir. İkinci katın alt seviyesine dek korunmuş,
kesme taş örgü kullanılmış ve yan yana inşa edilmiş yapılar, oturulan mahallelerin parçası olmalıdır, bunlar belki
de yerleşimin Erken Roma evresinde yapılmış olabilir.
Ancak, bu varsayım, bu mimari kalıntıların ayrıntılı olarak
incelenmesini gerektirmektedir.

Along the northwestern coastline, the foundations of
narrowly spaced structures and rectangular indentations
stretch about 1.5 km. These start on the current, severely
eroded waterline and extend inland for at least 150 m to
the lower slopes, where they are delimited by cemeteries and quarries. The entire settlement, particularly the
parts closer to the sea, was pillaged and quarried over
time. As a result, the identification of the functions of the
surviving structures is not a straightforward task, particularly because the remains inland are concealed by thick
brush. Groups of closely built ashlar masonry structures,
preserved up to the lower levels of the second-story,
must have been part of the residential districts, perhaps built already during the Early Roman phase of the

Alt yerleşimin Geç Antik Çağ evresi, kıyı çizgisindeki ya
da hemen arkasındaki dört kilise ile de kendini göstermektedir. Bunların tümü, Boğsak Adası’ndan da bildiğimiz örneklere benzeyen, olasılıkla 5. yy.’ın ikinci yarısı
ile erken 6. yy.’a tarihlenebilecek, üç nefli bazilikalardır.
Bu kiliselerde, yerel kireçtaşı kullanılan çeşitli duvar örgüleri görülmektedir: kayaya oygu, harçla bağlanmış kaba
yonu ve kesme taş duvar örgüsü (Res. 7). Adadaki öbür
yapılar gibi, kiliselerin de yapı malzemesi ve mimari plastiği, özellikle de sütun başlıkları yağmalanmış, adadan
götürülmüştür. Günümüze kötü durumda gelmiş taban
mozaikleri ve mermer (Prokonnesos?) bezeme öğeler,
kiliselerin dekorasyonunda ithal malzeme de kullanıldığını göstermektedir.
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Fig. 5
East gate of fortress on
southern summit of
Dana Island, possibly
of Late Antique date.
Res. 5
Dana Adası’nın güney
tepesindeki kalenin,
olasılıkla Geç Antik
Dönem doğu kapısı.

settlement (Fig. 6). This hypothesis, however, requires a
closer study of the preserved architectural remains.
The Late Antique phase of the lower settlement is
architecturally manifested by four churches on or near
the shoreline, all of which are three-aisled basilicas,
quite similar to the examples we are familiar with on
Boğsak Island. These possibly date from the second half
of the 5th-early 6th centuries. These basilicas display
a combination of building techniques, such as rockcut, mortared small stonework and ashlar masonry
that uses the local limestone quarried on site (Fig. 7).
Like other structures on the island, the churches have
been heavily robbed of their building materials and
architectural sculpture, especially their column capitals.
Remains of badly-preserved floor mosaics and marble
(Proconnesian?) revetments indicate the use of imported
materials for their decoration.
The rectangular indentations, narrowly spaced structures, and channels along the northwestern shoreline
(Fig. 8), already reported by BOGA in 2011, were surveyed and mapped by Dr. M. Jones and Dr. R. Ingram,
using a combination of Total Station measurements and
aerial photogrammetry (T. Oktaş). On this coastline,
more than sixty major rock-cut features were identified. However, due to heavy erosion as a result of wave
action, the functions of these man-made and natural
formations are difficult to determine. Many of these

Fig. 6   Ashlar masonry structures in residential district
on Dana Island.
Res. 6 Dana Adası’nda bir mahalledeki kesme taş örgü yapılar.
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Fig. 7
Southern wall of
Church IV on
Dana Island.
Res. 7
Dana Adası’nda
Kilise IV’ün
güney duvarı.

features seem to belong to foundations for structures
that are part of the coastal settlement, while others bear
evidence for quarrying activity. Ten sloped features,
for which Varinlioğlu previously suggested a use as
slipways, cannot be identified as such with certainty4.
Therefore, with the exception of a handful of slipways,
there is no archaeological evidence for any major shipbuilding industry along the northwestern shoreline of
Dana Island.
BOGA’s systematic and comprehensive survey on Dana
Island confirmed our previous conjecture that the northwestern coast was the site of a permanent maritime settlement comprising diverse services (e.g., bathing, water
provisioning) for inhabitants, travelers, and traders. A
small settlement may have existed in the Early Roman
period, while the peak of the island’s inhabitation
undoubtedly dates from Late Antiquity as the ceramic,
architectural, and textual evidence clearly indicate.
The formation of an upper settlement in and around a
preexisting fortress on the southern crest may be associated with the increasing importance of Pityoussa in
maritime networks during Late Antiquity. On the other
hand, the few pieces of pre-Roman and Medieval/Early
Modern ceramics found in a handful of survey units in
4

G. Varinlioğlu, “Boğsak Adası Yüzey Araştırması 2011 /
Survey on Boğsak Island 2011”, Anmed 10, 2012, 141.

Kuzeybatı kıyı çizgisi boyunca uzanan dörtgen girintiler,
birbirine yakın yapılar ve kanallar (Res. 8) Dr. M. Jones
ve Dr. R. Ingram tarafından incelenmiştir. Bunlar, Total
Station ölçümleri ve hava fotogrametrisi (T. Oktaş)
yöntemleriyle belgelenmiştir. BOGA, 2011 saha çalışmasında bu kalıntıları kaydederek, rapor halinde yayınlamıştı. 2016 yılındaki ayrıntılı saha çalışmasında ise, kıyı
hattında 60’dan fazla kayaya oygu unsur bulunmuştur.
Ancak, dalga etkisi nedeniyle bunlar erozyona uğradığı
için, bu kısmen insan yapımı, kısmen doğal oluşumların
işlevlerini belirlemek güçtür. Bunların büyük bölümü, kıyı
yerleşimine ait yapıların temellerine aittir. Öbürleri ise taş
ocağı ve çıkarımı ile bağlantılıdır. Bu satırların yazarının
daha önce çekek yeri olabileceğini düşündüğü4 eğimli
10 yüzeyin böyle bir işlevi olduğunu kanıtlayan arkeolojik veri yoktur. Dolayısıyla kıyı çizgisinde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar çekek yeri dışında, herhangi bir
gemi yapım endüstrisinin bulunması mümkün değildir.
BOGA’nın Dana Adası’ndaki kapsamlı ve sistemli yüzey
araştırması, daha önceki yıllardaki araştırmalarımız sonucunda öne sürdüğümüz varsayımı desteklemiştir: adanın
kuzeybatı kıyısı, adada oturanlara, yolculara ve tüccarlara yönelik çeşitli servisleri içeren (örneğin hamam, su
sağlanması), sürekli bir kıyı yerleşimidir. Burada, Erken
4
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Fig. 8   Orthophoto of a section with rock-cut features along northwestern shoreline of Dana Island (T. Oktaş).
Res. 8 Dana Adası’nın kuzeybatı kıyısındaki kayaya oygu öğelerin bir bölümünün ortofotosu (T. Oktaş).

the lower settlement cannot be interpreted as indication
of inhabitation, but rather as the use of the island for an
occasional port, refuge, or stronghold.
BOGA’s seventh campaign prioritized the comparative study and documentation of the settlements on
Boğsak and Dana Islands that reached their peak in
Late Antiquity. This island landscape is evaluated in the
context of maritime connectivity, which is essential to
understand the mechanisms behind the formation and
resilience of settlements in this liminal territory devoid of
natural resources. Second, interdisciplinary and innovative methods such as OSL and HLC were implemented
for the diachronic analysis of landscape change in the
Taşucu Gulf and its hinterland.

Roma Dönemi’nde küçük bir yerleşim bulunmuş olabilir,
ancak arkeolojik, mimari ve yazılı kaynakların da gösterdiği gibi, ada yerleşiminin en gelişkin evresi kuşkusuz
Geç Antik Çağ’dır. Adanın güney tepesinde, var olan bir
kalenin içinde ve çevresinde bir üst yerleşimin ortaya
çıkması, Geç Antik Çağ’da Pityoussa’nın deniz ağlarında
artan önemi ile bağlantılı olabilir. Öte yandan, alt yerleşimdeki birkaç tarama biriminde bulunan, çok az sayıdaki Roma öncesi ve Ortaçağ/Erken Modern seramikler
yerleşim göstergesi olarak yorumlanamaz. Bunlar daha
çok, adanın arada sırada liman, sığınak ya da müstahkem
mevki olarak kullanıldığını gösterir.
BOGA’nın yedinci sezonu, geç Antik Çağ’da en gelişkin
formunu alan Dana Adası ve tümüyle geç antikçağda
oluşmuş Boğsak Adası yerleşimlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesine ve belgelenmesine öncelik vermiştir.
Bu ada peyzajı, doğal kaynakları bulunmayan, eşikte
(liminal) bir bölgede yerleşimlerin oluşumunu ve dayanaklılığını anlamak için elzem olan denizsel bağlantı bağlamında ele alınmaktadır. İkinci olarak, Taşucu Körfezi ve
hinterlandında peyzaj değişiminin artzamanlı analizini
yapabilmek için, OSL ve HLC gibi disiplinlerarası ve yenilikçi yöntemler uygulanmıştır.
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Studies on the Ancient Settlement of Tapureli
in Rough Cilicia
Dağlık Kilikia’da Tapureli Antik Yerleşim Araştırmaları
Ümit AYDINOĞLU

Detailed studies were initiated in 2016 in the ancient
city of Tapureli located in the village of Tapureli nearly
36 km northwest of Erdemli in Mersin province. The
objective of this study was to determine the character
of the settlement and to review the changes it underwent throughout different periods, as well as to learn
its layout and plan. To achieve this, archaeological
studies conducted in this area focused on documentation under the three main headings: 1) determine the
borders of the settlement so as to understand the fabric
of the rural settlement, 2) evaluate the settlement’s fabric, and 3) use new technology for this. Other objectives
include studies for the preservation, presentation, and
planning of the ancient settlement and for preparation
of a Tapureli Site Management Plan. The purpose of
“Tapureli Archaeological Site Management” is to define
the strategies for the preservation, presentation, and
planning of the site in light of the results of the archaeological excavations. In conjunction with these studies, it
is also to define actions that will transform these strategies into short-, mid-, and long-term actions. Initiatives
to be taken in light of these objectives will be executed
in two phases: “Tapureli Site Management Feasibility
Studies” and “Tapureli Site Management Plan.”
Tapureli stands out with its ruins and location among
the rural settlements in the region. The settlement was
established on three hills on the side of an important
valley known as the Lamos Valley. It was also situated
on a route used during antiquity. It appears that the settlement kept the valley roads under control as well. The
data we obtained reveals that the site was inhabited from
the Hellenistic period into Late Antiquity. The exhaustive studies conducted in 2016 included works of high
goals and methods, and the observations below were
made regarding the changes the settlement underwent
through time.

Mersin İli, Erdemli İlçesi’nde, Erdemli’nin yak. 36 km
kuzeyindeki Tapureli Köyü içerisindeki Tapureli antik
yerleşiminde, 2016 yılı çalışmaları kapsamında ayrıntılı araştırmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda, yerleşimin
karakterinin belirlenmesi, yerleşimin dönemler içinde
geçirdiği değişimin, yerleşim düzenlemesinin ve yerleşim planlamasının incelenmesi hedeflenmektedir. Bu
amaçla, alanda yürütülecek arkeolojik araştırmalarda,
kırsal yerleşme dokusunun belirlenmesi ve anlaşılabilmesi için yerleşim sınırlarının tespiti, yerleşim dokusunun
değerlendirilmesi ve yeni teknoloji kullanımı olmak
üzere üç başlık altında belgeleme çalışmaları yürütülmesi hedeflenmektedir. Antik yerleşimin korunması,
sunumu ve planlamasına yönelik stratejilerin belirlenmesi için çalışmalar gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda
Tapureli Alan Yönetim Planı hazırlanması da hedefler
arasındadır. “Tapureli Örenyeri Alan Yönetimi” çalışmalarının amacı; sahada yürütülecek arkeolojik kazı ve
araştırma çalışmaları sonucunda elde edilecek veriler
ışığında ve bu çalışmalar ile koordineli olarak; alanın
korunması, sunumu ve planlamasına yönelik stratejilerin
kısa, orta ve uzun vadeli etaplar halinde uygulamaya
dönüştürülecek eylemlerle birlikte tanımlanmasıdır. Bu
hedefler doğrultusunda yapılacak çalışmalar; “Tapureli
Alan Yönetimi Fizibilite Araştırmaları” ve “Tapureli Alan
Yönetimi Planı”nın hazırlanması olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.
Tapureli, bölgede kırsal alanda kurulmuş yerleşimler arasında konumu ve kalıntılarıyla öne çıkar. Yerleşim Lamos
Vadisi olarak adlandırılan ve Antik Dönem’de yol olarak
da kullanıldığı bilinen önemli bir vadinin kenarındaki
üç tepe üzerine kurulmuştur ve vadi yollarını kontrol
altında tuttuğu anlaşılır. Elde edilen veriler, yerleşimde
Hellenistik Dönem’de başlayan ve Geç Antik Dönem’e
kadar devam eden iskan olduğunu gösterir. 2016 yılında yapılan kapsamlı çalışmalarda yukarıda hedefler ve
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Fig. 1
Hellenistic
building.
Res. 1
Hellenistik
Dönem yapısı.
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yöntemler çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir ve
yerleşimin dönemler içerisinde geçirdiği değişim sürecine
yönelik aşağıdaki tespitler yapılmıştır:
Hellenistik Dönem Yerleşimi: Yerleşim, vadi kenarında
akropolis konumuna sahiptir. Önceki çalışma dönemlerinde Batı Tepe üzerinde, konum olarak sahilden
gelen vadi yoluna hakim olduğu anlaşılan bir kule tespit
edilmişti. Bu dönem gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda ise
aynı tepenin kuzey ucunda bir diğer Hellenistik Dönem
kalesi tespit edilmiştir. Kale konum olarak vadi yolunun
kuzey bağlantılarına hakimdir ve çevresindeki yapılanmayla dikkat çekicidir. Bu alanda iki büyük boyutlu iyi
korunmuş sarnıç ve çok sayıda mekana ait kalıntılar
bulunmaktadır. Bu kule ve kalenin gerek akropolis konumu gerekse de sahip oldukları polygonal duvar tekniği,
bölgedeki Hellenistik Dönem kale yerleşimlerin karakteristik özelliğidir.

Hellenistic Era Settlement: The settlement is located
as an acropolis on the edge of the valley. In previous
seasons, a tower dominating the valley road from the
shore had been identified on the West Hill. Studies from
this season, on the other hand, have uncovered another
castle from the Hellenistic period on the north end of the
same hill. In terms of its location, the castle overlooks
the northern connections of the route and stands out
with development around it. This area encompassed two
large, well-preserved cisterns, and remains of numerous
spaces. Both the acropolis location of this tower and
castle, and the polygonal wall technique they feature,
are among the characteristics of the Hellenistic citadel
settlements in the region.
Many buildings dated to the Hellenistic Era were also
identified in the settlement. These buildings are located
on the southern slopes of West Hill. One of these stands
out with its polygonal walls of fine workmanship and
well-preserved state. The size of the two-story building
and its current condition indicate the splendor of the settlement during the Hellenistic era (Fig. 1). Another building with polygonal walls in the settlement, on the other
hand, features a relief of a shield and sword. This relief
is one of the known Olba symbols of the Hellenistic era
in the region.
Roman Era Settlement: There is plenty of evidence
indicating that Tapureli was also an important settlement during the Roman Era. Among this evidence are
the numerous examples of houses that stand out. There

Yerleşimin Hellenistik Dönemi’ne ait çok sayıda yapı
da tespit edilmiştir. Bu yapılar, Batı Tepe’nin güney
yamaçlarında yer almaktadır. Bunlardan biri, sahip olduğu özenli işçilikli polygonal duvarları ve iyi korunmuş
durumuyla dikkat çekicidir. İki katlı olan yapının sahip
olduğu büyüklük ve iyi korunmuş durumu, yerleşimin
Hellenistik Dönem’deki görkemine işaret eder (Res.1).
Yerleşimde tespit edilen bir diğer polygonal duvarlı yapı
üzerinde ise kalkan ve kılıç kabartmasıyla vardır ve bu
kabartma bölgede Hellenistik Dönem’de bilinen Olba
sembollerinden biridir.
Roma Dönemi Yerleşimi: Tapureli’nin Roma Dönemi’nde
önemli bir yerleşim olduğuna dair çok sayıda kanıt tespit
edilmiştir. Bunlar arasında konutlar çok sayıdaki örnekle
öne çıkarlar. Hellenistik Dönem yapılarının da Roma
Dönemi’nde eklentilerle kullanıldıklarına dair kanıtlar
vardır. Yerleşimde Roma Dönemi’ne ait olduğunu belirlediğimiz Doğu Tepe kuzey yamaçtaki konutlar, inşalarında kullanılan büyük kesme blok taşlar, pencere ve kapı
inşası ve mekanlardan biri içerisindeki niş ve içinde yeralan kartal kabartması gibi özellikleriyle bölgedeki Roma
Dönemi yapılarının özelliklerini taşırlar.
Tapureli’nde Roma Dönemi’ne işaret eden diğer kalıntılar arasında kaya kabartmaları dikkati çeker. Yerleşimin
içerisinde konut alanlarının arasında bulunan iyi korunmuş durumdaki asker kabartmaları bunlar arasında
yeralmaktadır (Res. 2). Bu asker kabartmaları öncesinde S. Durugönül tarafından ele alınarak yayınlanmıştır (S. Durugönül, Felsreliefs im Rauhen Kilikien,
BAR Int. Ser. 511 [1989] 34-35). Benzer şekilde, yerleşimde oturan figürlerin yeraldığı bir kült alanı ve
çeşitli kaya sembollerinin varlığına ait kanıtlar bulunmaktadır.
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is also data signaling that buildings of Hellenistic era
were used, albeit with annexes, during the Roman era.
Houses on the north slope of East Hill were identified as
Roman. The large ashlar blocks used in their construction, the door and window workmanship, and the niche
and the eagle relief inside one of the spaces are all characteristic of buildings from the Roman era.
Among the other remains that point to the Roman era are
the rock-cut reliefs. The well-preserved reliefs of soldiers
in the housing areas within the settlement are among
these (Fig. 2). The soldier reliefs in question were previously studied and published by S. Durugönül (Felsreliefs
im Rauhen Kilikien, BAR Int. Ser. 511 [1989] 34-35).
Similarly, there is evidence of a cult area/sanctuary with
figures from the settlement and the presence of various
rock symbols.
The most important and richest data of the Roman-era
settlement were derived from the tombs. It was discovered that the South Hill in the settlement was used as the
necropolis. The necropolis continues along the skirt of
the hill as it descends towards the valley and the interior
of the valley (Fig. 3). As part of this season’s work, the
tombs on South Hill were identified and documented.
Works on the large necropolis were initiated, but not yet
completed. Serious damage and illicit digs were noted in
the area, and the necessary legal process regarding this
damage was initiated.
Rock tombs constitute the largest group among the
tombs in the settlement. Fifty rock-cut tombs were documented in the survey conducted on the slopes of South
Hill. In addition to that, forty-five chamosoria, three rock
sarcophagi, four vaulted tombs, and six temple-type
monumental tombs were identified and documented.
The rock-cut tomb examples located along the slopes
of the hill have no ornamentation on the façade. The
tombs do not contain a special porticus at the entrance.
The doors of the tombs open to the middle of the tomb
chamber carved into the living rock. The chambers
inside the tomb are almost square in shape and have
either flat or slightly rounded roofs. Some tombs feature
beds elevated from the living rock within the arcosolia,
whereas other only contain stone beds or simply use
the floor.
The chamosoria in the settlement carry triangular lids
on the tomb carved in rock. In some examples, the
presence of grooves on the side of the rim upon which
the lid is set catches the eye. The tombs have a conic
form widening towards the base, and the headrest for
the deceased’s head is slightly elevated from the base.
Examples of temple-type tombs were also identified in
the settlement. They are comprised of tomb chambers

Fig. 2   Well-preserved soldier reliefs.
Res. 2 Asker kabartmaları.

Yerleşimdeki Roma Dönemi’ne ait en önemli ve zengin veri ise mezarlardan sağlanmaktadır. Yerleşimdeki
Güney Tepe’nin Nekropolis alanı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu tepenin eteklerinde vadiye doğru inen
bölümlerde ve vadi içerisinde de bu nekropolisin devam
ettiği görülür (Res. 3). Bu yılki çalışmalarımız kapsamında Güney Tepe üzerindeki mezarlar tespit edilerek
belgelenmiştir. Vadi içerisindeki büyük Nekropolis’in ise
çalışmaları başlatılmış ancak tamamlanamamıştır. Bu
alanda yoğun bir tahribat ve kaçak kazı sürecinin yaşandığı tespit edilmiş ve bununla ilgili gerekli yasal girişimler
başlatılmıştır.
Yerleşimdeki mezarlar içerisinde en yoğun grubu kaya
mezarlar oluşturmaktadır. Güney Tepe yamaçlarında
yapılan çalışmalarda 50 kaya mezarı belgelenmiştir.
Buna ek olarak aynı alanda 45 khamosorium, 3 kaya
lahti, 4 tonozlu mezar ve 6 tapınak tipli mezar anıtı tespit
edilerek belgelenmiştir. Tepenin yamaçları boyunca yeralan kaya mezar örnekleri bir ön cephe bezemesine sahip
değillerdir. Mezarlar girişlerinin önünde özel bir porticus
içermezler. Mezarların kapıları ise anakayaya oyulan
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Fig. 3   Necropolis in the valley.

Res. 3 Vadi içerisindeki necropolis.

Fig. 4   Church C.

Res. 4 Kilise C.
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Fig. 5
Dwelling from
Late Antique Period.
Res. 5
Geç Antik Dönem Konutu.

Fig. 6
Dwelling from
Late Antique Period.
Res. 6
Geç Antik Dönem Konutu.

carved into the living rock, as well as front façades of the
temple before them. Publications on these tombs are still
in progress. A limited number of vaulted tombs identified in the settlement, on the other hand, are damaged.
While one single example has been well preserved,
further excavations are needed in order to understand
its interior structure.
Late Antiquity Settlement: The extant and preserved
buildings of Tapureli point to Late Antiquity as their last
period of use. Nevertheless, we observed that buildings
from the Hellenistic and Roman eras were used during Late Antiquity as well. Churches and houses stand
out among the remains from this period. Our research

mezar odasının ortasına açılmıştır. Mezarların içlerindeki
odalar kareye yakın forma sahiptirler ve çatıları düz ya
da hafif yuvarlak yapılmıştır. Bazı mezarların içlerinde
arcosolium’lar içinde anakayadan yükseltilmiş yataklar,
bazılarında sadece taş yataklar varken bazıları zemini
kullanmışlardır.
Yerleşimdeki khamosorium’lar anakayaya oyulan mezarın üzerinde üçgen kapak taşıyan örneklerdir. Bazı
örneklerde ise kapağın oturduğu ağız kısmının kenarlarında olukların varlığı dikkat çekicidir. Mezarlar konik
bir forma sahiptir, aşağıya doğru genişler ve ölünün
başının konulacağı yastık kısmı tabandan hafifçe yükseltilmiş durumdadır. Yerleşimde tapınak tipli mezarlara ait
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across the settlement has revealed the presence of eight
churches and a chapel, not seen in any of the ancient
cities in the region. Some of these churches were
recorded by previous travelers in their well-reserved
state (Fig. 4). Nevertheless, our research has led to the
discovery of four more churches and a chapel. The
churches predominantly have a triple-nave layout, and
a plethora of evidence suggests the presence of rows of
columns constituting the naves. The architectural plastic
decorations they feature are rather rich and have been
documented. A graduate thesis on the churches in the
settlement is still in progress.
The houses in the settlement offer important information about the domestic architecture in the region with
respect to their well-preserved state and architectural
ornamentation. They are spread across the entirety of the
settlement. Built with large ashlar blocks, these buildings have two or three floors (Figs. 5-6). Their façades
face southwest. They all have courtyards in the front or
inside, and the cisterns in their courtyards stand out. The
streets in front of the houses draw attention to their wellpreserved state, and it appears that the entire settlement
was covered with a web of streets. This condition points
to the presence of planning in the settlement.
Our studies have revealed the presence of an street
surrounding the ancient settlement. This street can be
observed on the skirts of all three hills and reach the
acropolis after traversing the entire hillside across the
South Hill. Considerably well preserved in this area, the
avenue is supported by terracing at different points. It
appears that the avenue crosses underneath a propylon
in this area and reaches the hill. Identified in earlier
studies, the propylon was documented this year. After
crossing beneath the propylon, the street continues in
this area and connects to a building, which we believe
is possibly a church.

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI
örnekler de tespit edilmiştir. Bunlar anakayaya oyulmuş
mezar odası ve önlerindeki tapınak ön cephesinden
oluşurlar. Bu mezarlarla ilgili yayın çalışmalarımız devam
etmektedir. Yerleşimde tespit ettiğimiz az sayıdaki tonozlu mezar örneği ise tahrip olmuş durumdadır, bir örnek
iyi korunmuş olmakla birlikte, iç yapısının anlaşılabilmesi
için kazıya ihtiyaç duyulmaktadır.
Geç Antik Dönem Yerleşimi: Tapureli’nin ayakta korunmuş durumdaki yapıları yerleşimin son kullanım evresi
olan Geç Antik Dönem’e işaret eder. Bununla birlikte,
Hellenistik ve Roma Dönemi yapılarının Geç Antik
Dönem’de de kullanımlarının devam ettiği görülür. Bu
dönem kalıntıları arasında kiliseler ve konutlar dikkat
çekicidir. Yerleşimde sürdürdüğümüz araştırmalar sonucu sekiz kilise ve bir şapelin varlığı tespit edilmiştir ve
bu bölgedeki diğer antik kentlerde rastlanmayan bir
özelliktir. Bazı kiliseler iyi korunmuş durumlarıyla daha
önceki gezginler tarafından kayıt altına alınmıştır (Res.
4). Bununla birlikte, sürüdürdüğümüz araştırmalarda
dört kilise ve bir şapel yeni tespit edilmiştir. Kiliseler genel
olarak üç nefli plana sahiptirler ve nefleri oluşturan sütun
dizilerine ait çok sayıda kanıt tespit edilmiştir. Sahip
oldukları mimari plastik süslemeler ise oldukça zengindir ve bunlara ait belgelemeler yapılmıştır. Yerleşimdeki
kiliseleri ele alan bir yüksek lisans tez çalışması ise halen
devam etmektedir.
Yerleşimdeki konutlar ise sahip oldukları iyi korunmuş durumları ve mimari süslemeleriyle, bölgedeki
konut mimarisi hakkında önemli bilgiler sağlamaktadırlar.
Konutlar yerleşimin tamamına yayılmışlardır. Yapımlarında
büyük kesme blokların kullanıldığı bu yapılar iki ve üç
katlı olmak üzere inşa edilmişlerdir (Res. 5-6). GB cepheye sahiptirler. Hepsi önlerinde ya da içlerinde avluya
sahiptirler ve avlularında bulunan sarnıçlar dikkat çekicidir. Konutların önlerinde yer alan sokaklar iyi korunmuş
durumlarıyla dikkat çeker ve bütün yerleşimin bu sokak
ağlarıyla kaplı olduğu anlaşılır. Bu durum, yerleşimdeki
planlamanın varlığına işaret eder.
Çalışmalar kapsamında, antik yerleşimi saran bir Cadde’
nin de varlığı saptanmıştır. Bu Cadde, yerleşimin içindeki üç tepenin de eteklerinde izlenebilmektedir ve
Güney Tepe boyunca bütün yamacı dolaşarak akropole
ulaşmaktadır. Bu alanda oldukça iyi korunmuş durumdaki Cadde yer yer teraslamalarla desteklenmiştir. Bu
Cadde’nin bu alanda bir propylon’un altından geçerek
tepeye ulaştığı da anlaşılmaktadır. Önceki araştırmalarımızda tespit edilen bu propylon bu yılki çalışmalarda
belgelenmiştir. Bu alanda Cadde’nin propylonun altından geçtikten sonra devam ettiği ve muhtemelen bir
kilise olduğunu düşündüğümüz yapıya bağlandığı da
anlaşılmaktadır.
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Surveys at Kuseyr Yaylası in Antakya – Altınözü –
Yayladağı Districts of Hatay Province in 2016
Hatay İli, Antakya, Altınözü, Yayladağı
Kuseyr Yaylası Yüzey Araştırması 2016
Hatice PAMİR – Ayşe HENRY

Our 2016 fieldwork in the mountainous area of Kuseyr
Yaylası located within the territories of the Altınözü,
Yayladağı, and Antakya districts continued in an attempt
to identify the settlementpattern. In addition to evaluation of various settlements, structures, and finds discovered for the first time in 2016, more detailed work
was conducted at some sites found in previous years.
This resulted in a total of fifty-six archaeological sites
and/or structures documented at twenty-nine locations
including ten settlements encompassing three rural settlements, two ancient and one historical farmhouses,
two höyüks, and two agricultural areas of unidentified
quality, nine work areas, fourteen water structures and
one bridge, various structures connected to three sanctuaries as well as twelve tombs.

Altınözü, Yayladağı ve Antakya Merkez İlçe sınırları içinde yer alan ve Kuseyr Yaylası olarak adlandırılan dağlık
bölgede 2016 yılı çalışmalarımız yerleşim dokusunun
tespitine yönelik olarak devam etmiştir. 2016 yılı çalışmaları kapsamında ilk kez tespit edilen farklı yerleşim,
yapı ve buluntulara ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra,
daha önceki yıllarda belgelenen bazı alanlarda da daha
detaylı ek çalışmalar gerçekleştirildi. Araştırma sonucunda arkeolojik doku barındıran toplam 29 farklı konumda,
üçü kırsal yerleşim, ikisi antik ve biri tarihi olmak üzere
üç çiftlik evi, ikisi höyük ve son olarak da niteliği belirlenememiş iki tarımsal alandan oluşan toplam on yerleşim,
dokuz işlik, on dört farklı su yapısı ile bir köprü, üç farklı
kutsal alanla ilişkili farklı yapılar ve on iki mezar yapısını
içeren toplam 56 arkeolojik alan ve/veya yapı belge
lenmiştir.

1. Settlements
Nine areas documented in 2016 were identified as
settlements. Three of them are small rural settlements,
and it is possible to comment on their distribution and
characteristics based on the architectural remains and
pottery finds. Two more settlements each with a single
buildings, which may be categorized as farmhouses,
were identified. Maltepe Höyüğü, and Körkün Höyük
were documented for the first time.

a) Rural Settlements
The niched structure nearby the Akıybe farm of the
Yayladağ district was documented in the 2015 campaign
and identified as a church based on information from
the locals. In the 2016 campaign, it was reevaluated.
The best-preserved architectural remain in the area is

1. Yerleşimler:
2016 yılı çalışmaları kapsamında belgelenen dokuz alan
yerleşim olarak tanımlanmıştır. Yerleşimlerin üç tanesi
küçük ölçekli kırsal yerleşimlerdir ve mimari kalıntılardan
ve seramik buluntulardan yola çıkarak yerleşim dağılım
ve niteliğini yorumlamak mümkündür. Bu üç alanın
yanı sıra çiftlik evi yerleşimi olarak tanımlanabilecek tek
haneli iki adet yerleşim daha tespit edilmiştir. Höyük yerleşimlerinden Maltepe Höyüğü, Körkün Höyük ilk defa
belgelenmiştir.

a) Kırsal Alan Yerleşimleri:
Yayladağ ilçesi Akıybe çiftliği yakınlarında yer alan
nişli yapı 2015 çalışma döneminde belgelenmiş ve
yöre halkının verdiği bilgiler çerçevesinde kilise olarak
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a niched building complex, partly hewn into bedrock
and spreading across a terrace to the east of a modern
farmhouse. As the east wall of the niched structure had
collapsed entirely and the north wall partially, its layout details are not discernible. But it can be said that
this was an almost square building and connected to a
smaller room via a corridor to the south. Right before
the west wall is a small basin accessible via two or three
steps. Only a very small portion of its mosaic tesserae
pavement has survived. Although the locals call it a
church, the structure itself and those surrounding it suggest a work area. The settlement spreads from the terrace
with the niched structure eastward in terraces and with
a mild slope northward. Extensive terraces from antiquity attested on the hills across the eastern and western
slopes of the settlement evince intensive agricultural
activities. Preliminary evaluation of the pottery finds
suggest that the settlement remained in use from the 1st
century B.C. to the 10th century A.D.
Another small rural settlement was identified near the
Hisarcık village of the Yayladağı district, and architectural remains, work-area pieces, and tombs were
documented. It was noted that the settlement spread
eastward and northward from the hill rising in the east.
Two round silos built irregularly with small stones were
documented on the top and about the middle levels of
the slope of the settlement facing the valley. All the four
pieces of a work area documented were found in the
boundary wall between two fields near the silo on top of
the slope. These two groups of finds indicate agricultural
production in connection with each other.
Almost all the pottery finds from the area belong to daily
wares, cooking wares, and storage vessels. The majority
belong to Late Antiquity, but there are also examples
indicating later periods. The main water source of the
settlement should be the Koyucak Çeşme, which is the
only source still today and surrounded with ancient terraces. On the northern slopes of the valley facing the
settlement are two rock tomb chambers related to the
settlement. All the chambers feature three benches with
arcosolia.
The chapel located to the east of the bed of Kızılgöl in
the Yayladağı district was documented in 2006 with the
inventory no. YD 1 (Fig. 1). In the 2016 campaign, work
was resumed at the chapel and the settlement around
it. Remains of a small rural settlement are spread across
an area measuring 50 m in a north-south direction. The
settlement rises on terraces from the west to the east.
The most discernible architectural remains are found on
two small terraces leveled from the rocky slope and surrounding the chapel on its north and east, on the western
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tanımlanmıştı. 2016 çalışma döneminde yapı yeniden
değerlendirilmiştir. Modern bir çiftlik evininin doğusunda
yer alan terasa yayılan bir kısmı kayaca oygu nişli yapı
kompleksi alandaki en iyi korunagelmiş mimari kalıntıdır. Nişli yapının doğu duvarı tamamen ve kuzey duvarı
kısmen yok olduğundan mekanın plan özellikleri belli
olmasa da kareye yakın bir planı olduğu ve güneyde yer
alan bir koridorla başka küçük bir mekana bağlandığı
anlaşılmaktadır. Batı duvarının hemen önünde iki veya
üç küçük basamakla inilen küçük havuzun tessearae
kullanılarak örülmüş mozaik tabanından günümüze
ancak küçük bir kısım ulaşmıştır. Yöre halkı tarafından
kilise olarak adlandırılmasına rağmen yapının kendisi ve
çevresindeki grup daha çok birbiriyle ilişkili mekanların
oluşturduğu bir işlik alanı izlenimi vermektedir. Alandaki
yerleşim nişli yapı kompleksinin yer aldığı terastan doğuya doğru teraslar halinde ve kuzeye doğru daha hafif bir
eğimle yayılır. Yerleşimin doğu ve batı yamaçlarının karşısındaki tepelerde yer alan yaygın antik teraslar çevrede
tarım faaliyetlerinin yoğun olduğunu gösterir. Ele geçen
seramik buluntuların ilk değerlendirmesine göre yerleşimin MÖ 1. yy.’dan MS 10. yy.’a dek uzanan dönemde
aktif olduğunu söylemek mümkündür.
Yayladağı İlçesi, Hisarcık Köyü yakınlarında bir diğer
küçük kırsal yerleşim tespit edilmiş ve yerleşimin sınırları içerisindeki mimari buluntular, işlik parçaları ve
mezar yapıları belgelenmiştir. Yerleşimin doğuda yükselen küçük tepeden doğuya ve kuzeye doğru yayıldığı
gözlemlenir. Yerleşimin vadiye bakan yamacının hem üst
kotunda hem de ortalarına doğru küçük taşlarla düzensiz
örülmüş iki yuvarlak silo belgelenmiştir. Yerleşimde belgelenen dört adet işlik parçasının hepsi yamacın üstünde
yer alan siloya çok yakın bir alanda iki tarlayı birbirinden
ayıran taş yığıntısında bulunmuştur ve bu iki grup birbiriyle ilişkili olarak bu alanda tarımsal üretime işaret eder.
Alandaki seramik buluntuların hemen hepsini günlük
kullanım, pişirme ve depolama kaplarına ait parçalar
oluşturur. Buluntular arasında Geç Antik Dönem’e tarihlendirilebilecek parçalar çoğunluktadır ancak daha geç
dönemlere işaret eden örnekler de mevcuttur. Yerleşimin
ana su kaynağı, bugün de bölgedeki tek su kaynağı
olan ve etrafında halen antik terasların gözlemlenebildiği Koyucak Çeşme olmalıdır. Vadinin yerleşime bakan
kuzey yamaçlarında yerleşimle ilişkili üç adet kaya mezar
odası yer alır. Mezar odalarının hepsinde üç adet arcosoliumlu mezar yatağı mevcuttur.
Yayladağ ilçesi, Kızılgöl yatağının doğusunda yer alan
şapel 2006 yılında YD 1 envanter numarası verilerek belgelenmişti (Res. 1). 2016 yılı çalışma döneminde şapelin
belgelenmesi amacıyla alanda yeniden çalışılmış ve yapının çevresindeki yerleşim tespit edilmiştir. Küçük kırsal
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Fig. 1
North wall of the
chapel.
Res. 1
Şapel kuzey duvarı.

slope of the hill descending to the lake. Although the
separating walls of the rooms are not clearly discernible,
the group in the northeast can be said to comprise three
rooms, which are aligned from west to east following
the slightly ascending slope. Their southern and eastern walls were hewn from bedrock. Three pear-shaped
cisterns were documented to the north and west of this
group. The prominent structure in the area is the singleaisle chapel measuring 3 x 5 m. Its walls were hewn
from the rock, and the rest was built with small, cut
stones and mortar (Fig. 1). Rooms adjoining the chapel
on its northwest have survived with their rock-hewn
sections. They indicate the chapel was part of a more
extensive arrangement, although the functions, quality,
and layout are not clear. Pottery finds were negligible,
and therefore, it is not possible to propose a dating based
on pottery.

b. Farmhouses and Similar Settlements
The first of the single-structure examples documented
in 2016 is a small farmhouse comprising four rooms
located in the vicinity of Yanıkpınar village of the
Altınözü district. The first three rooms were hewn at
different levels on the north, northwest, and south of a
small rock outcrop. On another rock to the southwest
of the three-roomed rock outcrop is a large rectangular
cistern hewn into rock. Almost all of the pottery finds
from the area belong to cooking and storage vessels. The
few number of roof tiles together with the pottery finds

yerleşime ait kalıntılar, kuzey-güney doğrultusunda yak.
elli metrelik bir alana yayılır. Yerleşim batıdan doğuya
doğru teraslar halinde yükselir. Buraya ait mekan izlerinin
en belirginleri, tepenin göle doğru inen batı yamacında,
kayalık yamacın düzleştirilmesiyle oluşturulmuş ve şapel
yapısını kuzey ve doğudan çevreleyen iki küçük terasın
üzerinde yer alır. Mekanları ayıran duvarlar belirgin
olmasa da, kuzeydoğuda yer alan grubun üç mekandan
oluştuğu söylenebilir. Mekanlar batıdan doğuya doğru
ve hafifçe yükselen bir eğimi izleyerek yerleşir ve tüm
mekanların güney ve doğu duvarları ana kayadan oyulmuştur. Grubun kuzey ve batısında üç adet armut formlu
sarnıç belgelenmiştir. Alandaki en belirgin yapı, yaklaşık
3 x 5 m boyutlarında tek nefli küçük şapeldir. Şapelin
duvarlarının büyük bölümü kayadan oyularak oluşturulmuş, diğer bölümler harçla tutturulan küçük kesme taşlarla örülmüştür (Res. 1). Şapele bitişik olarak kuzeybatısında yer alan ve kayadan oyma kısımları korunabilmiş
mekanlar, niteliği, işlevi ve planı belli olmasa da şapelin
daha kapsamlı bir düzenlemenin parçası olduğuna işaret
eder. Alanda seramik buluntu yok denilecek derecede
azdır ve seramik buluntulara dayalı bir tarihleme yapmak
mümkün değildir.

b. Çiftlik Evi ve Benzeri Yerleşimler:
2016 yılında belgelediğimiz tek yapıdan oluşan örneklerin ilki Altınözü İlçesi, Yanıkpınar Köyü yakınlarında
konumlanmış dört mekanlık küçük bir çiftlik evidir.
Mekanlardan ilk üç tanesi küçük bir kaya çıkıntısının
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indicate a date in Late Antiquity. Another farmhouse
and work-area complex was found near Akgedik in the
Yayladağı district. All the remains, which we think have
two phases, are spread on four or five terraces across an
area approximately 200 m northwest to southeast and
approximately 100 m northeast to southwest. The settlement is comprised of a farmhouse and a work area built
with reused cut stone materials of an earlier settlement.
The work area and house are situated on three terraces
on a slope ascending southwestward from Nakışlı Creek.
To the west of this area is a wall segment belonging to
another room. The layout of the farm structure is quite
clear and is almost the same as the farmhouse from Late
Antiquity documented in 2011 in the vicinity of the settlement. Beside the remains of the farmhouse are the
remains of a rectangular structure and an olive-oil press
bed on the third terrace located about 16 m southeast
of this area. This area should be a work area connected
to the farmhouse. Inside the work area are very large,
broken tesserae in off-white, and near the farmhouse
are smaller tesserae in off-white. Roof tile fragments
with two different forms in the area indicate mostly
Late Antiquity and some to earlier periods. Numerous
fragments of daily wares and only one sherd from the
Late Hellenistic period were also attested. Taking into
consideration all these data, it is possible to speak of two
settlement phases – one belonging to the Late Hellenistic
and the other to Late Antiquity.

c. Höyük Settlements
Maltepe Höyüğü (Fig. 2) covers an area measuring about
200,000 m2 at the summit of the promontory known as
Altıntepe. It is formed northward by Pazar Creek, about
1.2 km northwest of Çetenli village of the Altınözü district. A road extends along only the south side of the
höyük and the deep ravines of the Pazar Creek creates a
protected location. Pottery finds from the site indicate a
settlement starting in the Early Bronze Age and continuing all the way through Middle Bronze and Iron ages.
The mound is covered with wheat fields and vegetable
gardens with olive groves on the slopes. Its southwestern
tip has been damaged.
Körkün Höyük is located about 2 km to the southwest of
Seferli village of the Altınözü district. Its height is about
20 m. The original length of the höyük was probably
160 m in the east-west direction, but most likely agricultural activities have destroyed almost an entire length
of 60 m running from the west end eastward. Before
its destruction, the höyük would have covered an area
about 20,000 m2. The well-protected mound dominates
the valleys to the north and northeast and is accessed via

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI
kuzey, kuzeybatı ve güneyine farklı kotlarda oyulmuştur.
Mekanlarının yer aldığı kaya çıkıntısının güneybatısında
başka bir kayaya oyulmuş büyük bir dikdörtgen biçimli
sarnıç yer alır. Alandan toplanan seramik buluntunun
hemen hepsi pişirme ve depolama kaplarına aittir ve
seramik buluntuların yanı sıra az sayıda küçük kiremit
parçası Geç Antik Dönemi işaret eder. Bir diğer çiftlik evi
ve işlik kompleksi ise Yayladağ İlçesi, Akgedik yakınlarında yer alır. İki evreli olduğunu düşündüğümüz kalıntıların
tümü güneydoğu-kuzeybatı yönünde yak. 200 m, güneybatı-kuzeydoğu yönünde ise yak. 100 m’lik bir alanda
dört veya beş teraslık alana yayılır. Geç dönem yerleşimi,
erken yerleşime ait olması gereken kesme blokların yeniden kullanılmasıyla inşa edilen bir çiftlik evi ve işlikten
oluşur. İşlik ve ev Nakışlı Deresi’nden güneybatıya doğru
yükselen yamaçta üç teras halinde konumlanmıştır. Bu
alanın batısında başka bir mekan kalıntısına ait duvar
parçası daha yer alır. Çiftlik yapısının planı oldukça
belirgindir ve 2011 yılında belgelenen yerleşimin yakınlarındaki, Geç Antik Dönem çiftlik evinin hemen hemen
aynısıdır. Çiftlik evine ait kalıntıların yanı sıra, bu alanın
yaklaşık 16 m güneydoğusunda yer alan üçüncü terasta
bir dikdörtgen yapıya ait kalıntılar ve zeytinyağ pres
yatağı belgelenmiştir. Bu alan çiftlik yapısı ile ilişkili bir
işlik olmalıdır. Yerleşimde işliğin içerisinde çok büyük ve
kırık beyaz renkte tessera kullanılmış mozaik parçaları,
çiftlik evinin yakınlarında ise yine kırık beyaz ancak daha
küçük tessera parçaları gözlemlenmiştir. Alanda çoğu
Geç Antik Dönem’e, bazıları ise daha erken dönemlere
tarihlenen iki ayrı forma sahip kiremit parçaları, çok
sayıda günlük kap parçasının yanı sıra bir adet Geç
Hellenistik Dönem seramik parçası tespit edilmiştir. Bu
veriler göz önüne alındığında alanda biri Geç Hellenistik,
diğeri ise Geç Antik olmak üzere en az iki ayrı yerleşim
evresinden bahsetmek mümkündür.

c. Höyük Yerleşimleri:
Maltepe Höyüğü (Res. 2), Altınözü İlçesi, Çetenli
Köyü’nün yak. 1,2 km kuzeybatısında, Pazar Deresi’nin
kuzeye doğru oluşturduğu ve Altıntepe adıyla anılan
burnun en yüksek noktasında, 200 dönümlük bir alana
yayılır. Höyüğün sadece güneyinden yol geçerken Pazar
Deresi’nin höyüğü diğer yönlerden çevreleyen derin
vadileri höyüğe korunaklı bir konum sağlar. Alandan
topladığımız seramik malzeme İlk Tunç Çağı’ndan başlayan, Erken Tunç, Orta Tunç ve Demir Çağlarında devam
eden bir kullanıma işaret eder. Höyük üzerinde buğday
ve sebze tarlaları, yamaçlarda zeytinlikler mevcuttur.
Güneybatı ucu zarar görmüştür.
Körkün Höyük, Altınözü İlçesi, Seferli Köyü’nün yaklaşık
iki kilometre güneybatısında yer alır. Yüksekliği 20 m
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Fig. 2   Maltepe Höyük, view from the south.

Res. 2 Maltepe Höyük. Güneyden bakış.

the road from the south. There are three springs in the
valley to the east, and the most important one is Körkün
Pınarı. Pottery from the site starts from the Early Bronze
Age. Very few pieces may be attributed to the Middle
and Late Bronze Ages. Beside the examples datable to
Iron Age I, II, and III, there are materials attributable to
the Hellenistic and Roman periods casting light on the
later periods of the settlement at the mound.

civarındadır. Höyüğün orijinal uzunluğu doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 160 m iken büyük ihtimalle tarımsal
aktiviteler sonucunda zarar görmüş, batı ucundan doğuya doğru yaklaşık 60 m’lik kısmı neredeyse tamamen yok
edilmiştir. Höyük zarar görmeden önce yirmi dönüme
yakın bir alan kaplıyor olmalıydı. Özellikle kuzey ve
kuzeydoğusundaki vadilere hakim konumuyla korunaklı
bir pozisyona sahip olan alana ulaşım güneyinden geçen
yoldan sağlanır. Doğusundaki vadide en önemlisi Körkün
Pınarı olmak üzere üç ayrı pınar yer alır. Alanda topladığımız seramik malzeme Erken Tunç Çağı’ndan başlar.
Orta Tunç Çağı ve Geç Tunç Çağı’na ait olması mümkün
az sayıda parça mevcuttur. Demir Çağı I, II ve III’e ait
örneklerin yanı sıra Hellenistik ve Roma dönemlerine
ait malzeme de höyüğün geç dönemlerdeki yerleşimine
ışık tutar.

d. Other Settlements
Dense pottery observed at the olive grove adjacent to
Reyhan Creek at the Vadi Reyhan area of Tokaçlı village
of Altınözü suggests an agricultural settlement there. The
overall character of the pottery indicates Late Antiquity,
but there are also examples from later periods. This settlement might be linked with the two tomb chambers of
Late Antiquity located about 100-150 m to the west and
four chamosoria about 100 m to the north. Apart from
brick and roof tile fragments, no architectural remains
were attested in the area. Similarly, the second area
of unclear nature is the Shrine of Saint Hanna, located
to the northwest of Tokaçlı village and still visited by
the locals. The reinforced concrete construction seen
today was built in the 1970s, according to the information gathered from the locals. On the other hand, olive
groves around this site contain pottery sherds of medium
density. Some of the pottery finds may be ascribed to
Late Antiquity and the Middle Ages. In spite of the clarity
about the quality of the settlement, it may be linked to
the remains observed within Tokaçlı village.

d. Diğer Yerleşimler:
Altınözü, Tokaçlı Köyü, Vadi Reyhan Mevkii’nde, Reyhan
Deresi’ne bitişik konumdaki zeytinlik alanda gözlemlenen seramik yoğunluğu bu alanda tarımsal yerleşim
olduğuna işaret eder. Alandaki seramiklerin genel karakteristiği Geç Antik Dönem’dir, ancak daha geç buluntular
da göze çarpar. Yerleşim, yaklaşık 100-150 m batısında
yer alan Geç Antik tarihli iki adet mezar odası ve yaklaşık 100 m kuzeyinde yer alan dört adet khamosorion
mezarla ilişkili olabilir. Arazide tuğla ve kiremit parçaları haricinde mimari bulguya rastlanmamıştır. Benzer
şekilde, yerleşim niteliği belirlenemeyen ikinci alan ise
Tokaçlı Köyü’nün kuzeybatısında yer alan ve yöre halkı
tarafından günümüzde halen kullanılan Aziz Hanna
ziyaretidir. Ziyaretin bugünkü betonarme yapısı yöre
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2. Water Structures and Bridge
In the 2016 campaign, the variety and density of examples suggested water structures. A total of six cisterns
were identified in the vicinity of settlements and all but
one have a pear-like shape. A cistern documented out
of its settlement context is a rock-cut rectangular example with no roof in the rocky area on the north bank of
Pazar Creek. It was related to the arrangement of the
creek bank. A tripartite system ascending northwards in
steps and channels, and extending westward in parallel
to the creek, not only prevented uncontrolled overflow
of the creek but also stored excess water for use in dry
season. Just to the east of this arrangement is a singlearched bridge crossing the creek in a north-south direction, which was documented. The width of the bridge is
about 4.40 m and is carried by two parallel arches built
with rustic corner blocks (Fig. 3).
Within the context of these water structures, the remains
of a mill and an embankment system were documented
at two different spots. Both examples are located on
Pazar Creek. Called Zikir, a popular recreation area
today, the embankment has been partially restored using
concrete mortar. It extends first eastward from the west
and southward from the north (Fig. 4). Pazar Creek flows
from the north into the dam reservoir in the south. The
lake is fed not only by the creek but also from a nearby
source. Only a platform built with irregular small stones
and extending from the embankment to the lake has
survived. The embankment system of the other example
extends from the east westward and directed the creek
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halkından edindiğimiz bilgilere göre 1970’lerde inşa edilmiştir. Diğer yandan ziyaret alanının etrafındaki zeytinlik
alanlarda orta yoğunlukta seramik buluntular mevcuttur.
Seramik buluntuların bir kısmı Geç Antik Dönem’e ve
Ortaçağ’a tarihlendirilebilir. Yerleşimin niteliği belli olmasa da Tokaçlı Köyü’nün içerisinde yer alan kalıntılarla
ilişkili olduğu söylenebilir.

2. Su Yapıları ve Köprü:
2016 araştırmalarında su kaynaklarının kullanımı ve
suyun depolanması ile ilişkili örnekler yoğunlukları ve
çeşitlilikleri ile öne çıkmıştır. Biri hariç armut biçimli kesite sahip toplam altı adet sarnıç yerleşimlerin civarında
tanımlanmıştır. Yerleşim bağlamı dışında belgelenmiş bir
diğer sarnıç Pazar Deresi’nin kuzey yakasındaki kayaç
alanda yer alan dere kenarı düzenlemesiyle ilişkili, kayadan oyulmuş, dikdörtgen planlı ve üstü açık bir örnektir.
Dereye paralel olarak batıya doğru ilerleyen ve kuzeye
doğru üç bölümlü basamak ve kanallar halinde yükselen sistem bir yandan derenin kontrolsüzce taşmasını
engellerken, diğer yandan ise taşan suları sarnıca yönlendirerek fazla suyun kurak aylarda kullanılmasını sağlamaktadır. Bu düzenlemenin hemen doğusunda dereyi
kuzey-güney doğrultusunda sivri tek bir kemer ile geçen
bir köprü belgelenmiştir. Rustik köşe bloklarla örülmüş iki
paralel kemer tarafından taşınan köprünün eni yaklaşık
4.40 m’dir (Res. 3).
Su yapıları kapsamında iki farklı konumda değirmen ve
bent sistemi kalıntıları belgelenmiştir. Bu örneklerin her
ikisi de Pazar Deresi üzerinde yer alır. Bugün Zikir olarak

Fig. 3
Bridge out of service.
Res. 3
Kullanım dışı kalmış
köprü.

152

SURVEY REPORTS

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI

Fig. 4   Embankment, looking east.

Res. 4 Su bendi. Doğuya bakış.

water collected in the south to the mill in the north. The
mill was in use until recently as inferred from the repairs
and arrangement work done with modern concrete.
However, today it is no longer used. A channel starting
from this embankment extends northwestward for about
300 m and terminates at a farm settlement comprising
the remains of two houses and a mill. This settlement
displaying historical and local features was also abandoned recently.

bilinen ve yörede sevilen bir mesire yeri olan alanda
çimento harçla tamir edilmiş ve kısmen yeniden yapılmış
su bendi önce batıdan doğuya daha sonra ise kuzeyden
güneye doğru uzanır (Res. 4). Pazar Deresi kuzeyden
gelerek güneydeki gölete dökülür. Gölet sadece dereden
değil, aynı zamanda yakınındaki su kaynağından da
beslenmektedir. Eski değirmene ait kalıntılardan sadece
bendin batısında, bentten gölete doğru uzanan küçük
ve düzensiz taşlarla inşa edilmiş platform günümüze
ulaşmıştır. Diğer örneğe ait su bendi sistemi doğudan
batıya uzanır ve güneyde tutulan dere suyunu kuzeydeki gölette yer almış olması gereken değirmene doğru
yönlendirir. Değirmen, bendin üzerindeki çimento harçlı
tamir ve düzenleme izlerinden de anlaşılabileceği üzere
yakın dönemlerde kullanılmış olsa da bugün terk edilmiş
durumdadır. Bu su bendinden başlayan bir kanal kuzeybatı yönüne doğru yaklaşık 300 m daha uzanır ve iki ev
ve bir değirmen kalıntısından oluşan bir çiftlik yerleşiminde sonlanır. Tarihi ve yerel özellikler gösteren bu yerleşim
de yakın bir tarihte terk edilmiştir.

3. Sanctuaries and Structures
The chapel, one of the three religious structures explored
in this campaign, was briefly mentioned above in connection with the settlement (Fig. 1). The other two
structures are located at Tokaçlı village of the Altınözü
district and identified as churches. The Greek Orthodox
Church of Maria Ana, still in use, has traditional architecture of stone masonry and cross vaults. The olive oil
press-house restored as a museum and located at a different spot in the village might be connected with the
former church of the village.
The open area of the olive oil press-house, restored
as a museum, is accessed via the wooden gate on the
south. Some of the work-area remains are found in the
open area on the north side of the courtyard, while the

3. Dini Alan ve Yapılar:
Bu yıl belgelenen üç dini yapı örneğinden biri olan şapel
yapısından yukarıda yerleşimle ilişkili olarak kısaca bahsedilmişti (Res. 1). Tespit edilen diğer iki örnek Altınözü
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rest are in the covered area to the northeast. In small
lot to the east of the Olive Oil Museum is a column
capital with engraved cross motifs on at least two sides.
There is a simple profiled column base with part of the
monolithic shaft preserved on its top. It is clear that these
two architectural pieces were connected with an old
church. Immediately west of the museum is a small wall
segment within the yard of the adjacent house visited
as the Shrine of Prophet Elijah. It was built with large
regular cut stones. There are a cross motif in relief and
a niche on the west face of the wall. It is highly likely
that this wall segment belonged to the old church. The
building blocks, and particularly the limestone cornice
blocks piled up in the north part of the yard, support
this hypothesis. The fact that the olive oil press is called
“old church” by the locals can be easily explained by
the fact that it belonged to the church and was located
in its territory.

4. Tombs
Of the nine tombs mentioned within the context of settlements, five are chamosoria and five have benches
with arcosolia. The standard type of burial chambers
has three such arcosolia. In this regard, examples documented in the Vadi Reyhan area of Altınözü, and which
should be linked with Settlement ALT 26, are set apart
by their variety. All the chamosorion-type tombs documented here in 2016 are found in connection with each
other. Two adjacent burial chambers identified in the
vicinity of this group. One is accessed from the top and
is furnished with two arcosolia opposite each other, a
seldom-attested type in the region. The other chamber
has three arcosolia. Over its entranceway is a cross within a medallion flanked with an alpha and omega, which
indicates it was a Christian tomb of Late Antiquity.
Apart from these tombs three other burial chambers
were documented outside the context of a settlement.
Two of them are located in Yayladağ’s Kızılgöl area.
Both examples have three arcosolia each. One is distinguished by an inscription over its entrance, an arrangement inferred from the traces before the entranceway,
and high-quality workmanship (Fig. 5). The inscription
in ancient Greek is placed in four lines within a tabula
ansata. The coarsely hewn burial chamber documented
at the Akıybe area of the Yayladağ district is more like
the standard ones and has two arcosolia.
Our surveys in 2016 documented new and different
examples for the first time that contribute to the overall
archaeological picture. Among the structures and finds
that we documented, examples from Late Antiquity
seem to prevail. But examples earlier and later remind

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI
İlçesi Tokaçlı Köyü’nde yer alır ve kilise olarak tanımlanır. Halen kullanılmakta olan Maria Ana Rum Ortodoks
Kilisesi yığma teknikle inşa edilmiş ve çapraz tonozlarla
örtülmüş geleneksel mimariye sahiptir. Bu kilisenin yer
aldığı köyün içerisinde farklı bir konumda müze olarak
restore edilen zeytinyağı işliği büyük olasılıkla köyün
önceki kilisesiyle ilişkilidir.
Müze olarak restore edilen zeytinyağı işliğinin açık alanına güneyden ahşap avlu kapısından girilir. İşlik kalıntılarının bir bölümü avlunun kuzeyindeki açık alanda,
kalanlarsa kuzeydoğudaki kapalı alandadır. Zeytinyağı
Müzesi’nin doğusundaki küçük arsada kireç taşından en
az iki tarafında kazıma haç bezemesi olan bir sütun başlığının yanı sıra, basit profilli ve üzerinde monolitik sütun
gövdesinin bir bölümü de korunagelmiş bir sütun kaidesi
mevcuttur. Bu iki mimari parçanın eski bir kiliseyle ilişkili olduğu açıktır. Müzenin hemen batısında yer alan
evin bahçesinde bugün İlyas Peygamber Ziyareti olarak
kullanılan küçük duvar parçası büyük ve düzenli kesme
bloklarla örülmüştür ve duvarın batı yüzünde haç kabartmasının yanı sıra bir de niş mevcuttur. Bu duvar parçasının eski kilise yapısına ait olması büyük bir ihtimaldir
ve bahçenin kuzeyinde yığılı yapı taşları ve özellikle de
kireç taşı korniş blokları bu öneriyi destekler. Zeytinyağı
işliğinin yöre halkı tarafından ‘eski kilise’ olarak anılması
da Geç Antik Dönem’den itibaren işliğin kiliseye ait ve
kilise toprağında yer alıyor oluşuyla kolaylıkla açıklanabilir bir durumdur.

4. Mezar Yapıları:
Yerleşimler bağlamında bahsettiğimiz toplam dokuz
örneğin dördü khamosorion tipi mezar yapısıdır, beş
tanesi ise arcosilium’lu mezar yataklarına sahiptir. Üç
arcosolium’lu mezar yataklarına sahip mezar odaları
karşımıza çıkan standart örnektir. Bu bağlamda tümünü
Altınözü, Vadi Reyhan Mevkii’nde belgelediğimiz ve ALT
26 yerleşimiyle ilişkili olması gereken örnekler farklılıklarıyla öne çıkar. 2016 yılında tespit ettiğimiz khamosorion
tipi mezar yapılarının tümü bu bölgede birbirleriyle ilişkili
olarak yer alır. Grubun yakınlarında tespit edilen bitişik
nizamlı iki mezar odasından biri yukarıdan girilen, karşılıklı çift arcosolium’lu iki mezar yatağına sahip olan ve
bölgede seyrek rastlanan mezar tipine bir başka örnektir.
Diğer üç yataklı mezar odasının girişinin üzerine madalyon içerisinde işlenmiş iki yanında alpha ve omega harfleri yer alan haç betimlemesi bu mezarın büyük ihtimalle
Geç Antik Dönem’e tarihlendirilebilecek bir Hristiyan
mezarı olduğunu gösterir.
Bu mezar yapılarının haricinde yerleşim bağlamında
değerlendiremediğimiz üç mezar odası daha belgenmiştir. Bu mezar yapılarının iki tanesi Yayladağ, Kızılgöl
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Fig. 5
Rock-cut burial
chamber.
Res. 5
Kaya mezar odası.

us that the region has been settled for a very long period.
In the 2016 campaign we discovered very rich and wellpreserved finds in the north and northeast parts of our
survey area. Among these areas, Pazar Creek and the
area surrounding Maltepe Höyüğü on its north are very
rich in water structures, a feature not often encountered.
The areas not surveyed have decreased within the frame
of our project, and we now proceed in the direction of
assessing Kuseyr Yaylası, which is very rich in archaeological assets.

Mevkii’ndedir. Her iki örnek de arcosolium’lu üç mezar
yatağına sahiptir, bir mezar odasının girişinin üzerinde
yer alan yazıt, girişin önündeki izlerden okunabilen
düzenleme ve kaliteli işçiliği ile öne çıkar (Res. 5). Eski
Yunanca yazıt tabula ansata içerisinde dört satır halinde
işlenmiştir. Yayladağ İlçesi / Akıybe Mevkii’nde belgelenen kaba yontulmuş mezar odası standart örneklere
benzer, iki arcosolium’lu mezar yatağına sahiptir.
2016 yılındaki çalışmalarımızın sonucunda bu bölgede
ilk defa yüzey araştırmamızla birlikte belgelenmekte
olan arkeolojik dokuya yeni ve farklı örnekler eklenmiştir. Belgelenen yapı ve buluntular arasında Geç Antik
Dönem’e tarihleyebileceğimiz örnekler yoğunlukla karşımıza çıksa da, daha erken ve geç buluntular da bu
bölgede uzun bir dönem boyunca yerleşildiğini bir daha
hatırlatmıştır. 2016 yılında çalışma alanımızın kuzeyinde ve kuzeydoğu ucunda yer alan bölgelerin tümünde
oldukça zengin ve iyi korunagelmiş bulgulara ulaştık. Bu
bölgelerden Pazar Deresi’nin, Maltepe Höyüğün kuzeyini saran kısmı su yapıları bakımından az rastlanır bir
zenginliğe sahiptir. Projemiz kapsamında araştırılmayan
alanların sayısı azalmakta ve arkeolojik bakımdan zengin
Kuseyr Yaylası’nın anlamlı bir biçimde değerlendirilmesine bir adım daha yaklaşılmaktadır.
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Archaeological Surveys for Ancient Settlements and
Settlement Patterns in Karaman Province and in the
Mut District of Mersin Province in 2016
Karaman İli ve Mersin İli Mut İlçesi Antik Dönem
Yerleşimleri ve Yerleşim Düzenlemesi
Arkeolojik Yüzey Araştırması 2016
Ercan AŞKIN – Mehmet KURT – Mehmet ALKAN – Hatice KÖRSULU – H. Ertuğ ERGÜRER

The 2016 campaign’s fieldwork lasted from 28 June to
21 July1. The work concentrated on the ancient settlements in the mountainous southern half and plains in
the northern half of Karaman Province as well as the
ancient city of Sinabıç in the Mut district of Mersin
Province. Within this frame, the following sites were
explored:
Davda Höyük in Karaman central district; Sisan Höyük
and Dinek Höyük in Kılbasan town and Karadağ environs; Kameni Höyük in Boyalıtepe village, Süleymanhacı
Höyüğü, ruined site of Madenşehir, site of Üçkuyu
(Değle); Taşkale village Zanzana area; ancient city of
Sidemaria (Ambar village) within the territory of Ayrancı
district, Gövezli Tepesi Höyük; Ermenek town center,
ancient city of Sbide in Güneyyurt town of Ermenek
district; ancient city of Sinabıç within the territory of the
Mut district of Mersin Province.

2016 yılı yüzey araştırmasının arazi çalışmaları 28.06 –
21.07.2016 tarihleri arasında yürütülmüştür1. Çalışmalar
çerçevesinde Karaman İli’nin dağlık güney yarısı ve ovalık kuzey kesimlerindeki antik yerleşimler ile Mersin İli,
Mut İlçesi’ndeki Sinabıç antik kentine ağırlık verilmiştir.
Bu kapsamda Karaman İli ve Mersin İli Mut İlçesi sınırları
içerisinde aşağıda belirtilen yerleşimlerde incelemeler
gerçekleştirilmiştir:
Karaman Merkez İlçe sınırları içerisinde Davda Höyük;
Kılbasan Kasabası ve Karadağ çevresinde Sisan Höyük,
Dinek Höyük, Boyalıtepe Köyü’ndeki Kameni Höyük,
Süleymanhacı Höyüğü, Madenşehir Ören Yeri, Üçkuyu
(Değle) Ören Yeri; Taşkale Köyü Zanzana Mevkii;
Ayrancı ilçesi sınırları içerisinde Sidemaria antik kenti
(Ambar Köyü), Gövezli Tepesi Höyük; Ermenek ilçe
merkezi, Ermenek ilçesi Güneyyurt kasabası sınırları içerisindeki Sbide antik kenti; Mersin İli, Mut İlçesi sınırları
içerisindeki Sinabıç antik kenti.

Surveys in the Karaman Central District
The work commenced at Davda Höyük located on the
south foot of Karadağ (Fig. 1). Surveying the surface,
we noted a variety of pottery sherds. On the northwest
side of the höyük are various architectural remains by
the road to Demiryurt village. Furthermore, millstones
revealing agricultural production in antiquity were also
noted.
1 We would like to thank state representative M. Demirbilek
for his contributions.

Karaman Merkez İlçe Sınırları İçerisindeki
Çalışmalar
Çalışmalara Karadağ’ın güney eteğinde yer alan Davda
Höyük’te başlanmıştır (Res. 1). Höyük üzerindeki incelemelerde çeşitli formlarda seramik parçalarıyla karşılaşılmıştır. Höyüğün kuzeybatısında, Demiryurt Köyü

1 Katkılarından dolayı Bakanlık Temsilcisi Murat Demirbilek’e
teşekkürlerimizi sunarız.
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Fig. 1   Davda mound.

Res. 1 Davda Höyük.

Sisan Höyük (Sağula), located to the south of KaramanKarapınar highway within the territory of Kılbasan town,
was explored. The höyük spreads across a vast area, and
numerous potsherds were noted. Some wall remains
preserved at the foundation level as well as one millstone are among other archaeological pieces noted.

yolu kenarında çeşitli yapılara ait mimari kalıntılar tespit
edilmiştir. Ayrıca antik dönemdeki tarımsal üretime işaret
eden değirmen taşlarına rastlanmıştır.

A few kilometers further east of Sisan Höyük is Dinek
Höyük located by the road to Karapınar. Some architectural blocks were noted around it.
We continued our explorations at Kameni Höyük in
Boyalıtepe village. Various potsherds attested on the
surface were examined. In the village to the east of the
höyük are some architectural pieces and one inscribed
block in poor condition.

Kılbasan kasabası sınırları içerisinde ve Karaman –
Karapınar karayolunun güneyindeki Sisan Höyük’te
(Sağula) incelemelerde bulunulmuştur. Oldukça geniş
bir alana yayıldığı gözlenen höyükte çok sayıda seramik
parçasıyla karşılaşılmıştır. Çeşitli yapılara ait temel bazında korunmuş duvar kalıntılarıyla bir adet değirmen taşı
höyük üzerinde rastlanan diğer arkeolojik malzemeler
arasında yer almaktadır.
Sisan Höyük’ün birkaç kilometre doğusunda ve yine
Karapınar karayolu kenarında yer alan Dinek Höyük’ün
civarında bazı mimari bloklarla karşılaşılmıştır.
Çalışmalara Boyalıtepe Köyü’ndeki Kameni Höyük’te
devam edilmiştir. Höyük üzerinde karşılaşılan çeşitli
formlardaki seramik parçaları incelenmiştir. Höyüğün
doğusunda bulunan köy içerisinde ise bazı mimari parçalar ve tahrip durumda yazıtlı bir blok tespit edilmiştir.

Fig. 2   Süleymanhacı dorf, relief.
Res. 2 Süleyman Hancı Köyü. Kabartmalı Blok.

Karaman merkez sınırları içerisindeki Süleymanhacı
Höyüğü’nde incelemelerde bulunulmuştur. Höyük üzerindeki seramikler, köy içerisindeki devşirme malzeme
olarak kullanılmış yapı taşları ve yakın civardaki iki adet
kaya mezarı belgelenmiştir. Köy içerisinde yer alan üzerinde bir insan ve iki yanında birer hayvan kabartması
bulunan blok dikkat çekmektedir (Res. 2).
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Fig. 3   Madenşehir, wine press.
Res. 3 Madenşehir. Üzüm presi.

Fig. 4   Değle, weight stone.
Res. 4 Değle Ağırlık Taşı.

Süleymanhacı Höyüğü within the territory of the
Karaman central district was explored. Potsherds on
the höyük, spoliated building materials in the village,
and two rock tombs in the vicinity were documented.
One block in the village stands out with its relief décor
depicting one human flanked with an animal on either
side (Fig. 2).

Karaman merkeze bağlı Madenşehir Köyü içerisinde
devşirme malzeme olarak kullanılmış çok sayıda mimari
blokla karşılaşılmıştır. Köy içerisinde bazılarının üzerinde
kabartma bulunan lahit teknesi, sütun başlığı, değirmen
taşı, ağırlık taşı gibi kalıntılar tespit edilmiştir. Köyün yakın
civarındaki kayalık alanlarda ana kaya üzerine oyulmuş
çok sayıda üzüm preslerine rastlanmıştır (Res. 3).

Numerous architectural blocks were noted as reused
in Madenşehir village of the Karaman central district.
Examples are sarcophagus basins, column capitals,
millstones, and weight stones, some of which bear relief
motifs. Numerous grape presses hewn out of bedrock
are in the rocky terrain nearby the village (Fig. 3).

Değle Örenyeri’nde sürdürülen çalışmalar sonucunda
köy içerisindeki bazı kalıntılar incelenmiştir. Üzüm presi,
ağırlık taşı (Res. 4) gibi tarımsal üretime işaret eden kalıntılar kayıt altına alınmıştır.

In the course of our surveys, some remains were identified at the Değle ruins. Remains such as a grape press
and a weight stone (Fig. 4) indicating agricultural production were documented.
Our surveys at the Zanzana area of Taşkale village of
Karaman Province noted a monumental tomb with steps

Karaman İli, Taşkale Köyü Zanzana Mevkii’nde yürütülen incelemelerde tahrip durumda basamaklı bir anıt
mezarla karşılaşılmıştır (Res. 5). Taş plakalarla oluşturulmuş basit mezarlar ile yakın civardaki bir kaya mezarı
incelenmiştir. Basit mezarlara ait bir kapak üzerinde
Eski Yunanca yazıt yer almaktadır. Çeşitli yapılara ait
mimari parçalar Zanzana’da tespit edilen diğer arkeolojik
unsurlardır.

Fig. 5
Zanzana,
monumental tomb.
Res. 5
Zanzana, Anıt Mezar.
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in poor condition (Fig. 5). Simple graves built with stone
plaques and a rock tomb in the vicinity were explored.
One of the simple graves bears a Greek inscription on its
lid. Architectural pieces belonging to various structures
were also noted at Zanzana.

Ayrancı İlçesi Çalışmaları

Surveys in the Ayrancı District

Ayrancı İlçesi’ne bağlı Kavuklar Köyü sınırları içerisinde
yer alan Gövezli Tepesi Höyük’te incelemelerde bulunulmuştur. Höyük üzerinde çeşitli formlarda seramik parçaları ve iki adet sütun parçası tespit edilmiştir.

The ancient city of Sidemaria, located in Ambar village
of the Ayrancı district of Karaman Province, was visited.
Chamosoria at the necropolis to the east of the höyük
were documented by photography.
Gövezli Tepesi Höyük within the territory of Kavuklar
village of Ayrancı district was explored. Variety of
potsherds and two column pieces were attested on the
surface.

Surveys in the Ermenek District
Our exploration in downtown Ermenek brought to our
attention one grape press and some rock tombs, which
were documented. One block with a Greek inscription was examined and is thought to be linked with a
farmstead.
At the ancient city of Sbide located within the territory of
the town of Güneyyurt, we noted the remains of various
damaged structures. The stone-paved road directly leading to the town was documented (Fig. 6). In addition,
grape presses hewn out of bedrock were noted.

Karaman İli, Ayrancı İlçesi’ne bağlı Ambar Köyü’ndeki
Sidemaria antik kenti ziyaret edilmiştir. Höyüğün doğusundaki nekropolis’te karşılaşılan khamasorion tipi
mezarlar fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.

Ermenek İlçesi Çalışmaları
Ermenek ilçe merkezinde çalışmalarda bulunulmuş, bir
üzüm presi ile bazı kaya mezarları kayıt altına alınmıştır. Bir çiftlik yapısıyla bağlantılı olduğu düşünülen Eski
Yunanca yazıtlı bir blok incelenmiştir.
Ermenek İlçesi, Güneyyurt Kasabası sınırları içerisinde
yer alan Sbide antik kentinde yürütülen çalışmalarda ise
tahribata uğramış durumdaki çeşitli yapılara ait kalıntılar
incelenmiştir. Doğudan antik kente bağlanan iyi korunmuş durumdaki taş döşeli yol kayıt altına alınmıştır (Res.
6). Ayrıca ana kaya üzerine açılmış üzüm presleriyle
karşılaşılmıştır.

Mersin İli Mut İlçesi Sınırları İçerisindeki Çalışmalar
Mersin İli, Mut İlçesi sınırları içerisindeki Sinabıç antik
kentinde incelemelerde bulunulmuştur. Antik yerleşim

Fig. 6
Sbide,
ancient road.
Res. 6
Sbide, Antik Yol.
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Fig. 7
Sinabıç, press-bed.
Res. 7
Sinabıç Pres Yatağı.

Fig. 8
Sinabıç, rock-cut
tomb.
Res. 8
Sinabıç Kaya Mezarı.

Surveys in the Mut District of Mersin Province
The ancient city of Sinabıç, located in the territory of
Mut district, was surveyed. Numerous production installations belonging to olive oil presses were photographed
and measured for documentation purposes (Fig. 7).
Tombs in the necropolis were explored, and rock tombs
in the rocky northeast part of the settlement were documented (Fig. 8).

içerisinde tespit edilen zeytinyağı atölyelerine ait çok
sayıdaki üretim donanımı fotoğraflanmak ve ölçüleri alınmak suretiyle kayıt altına alınmıştır (Res. 7). Nekropolis
içerisindeki mezarlar incelenmiş, yerleşimin kurulu
bulunduğu tepelik alanın kayalık kuzeydoğu kesimlerindeki kaya mezarları belgelenmiştir (Res. 8).
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Surveys in Kremna and Environs 2016
Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2016
Hüseyin METİN – Salih SOSLU – Mustafa ÇİDEM

The Kremna and Environs Survey was conducted
between 15 August and 10 September with the official
permission of the General Directorate of Cultural Assets
and Museums of the Ministry of Culture and Tourism
dated 28.06.2016 and numbered 94949537-161.0121882 with the participation of Bodrum Underwater
Archeology Museum specialist Y. Özdemir1. The objectives of the fourth survey season were several: 1) to
make drawings of the altar in Hisarlık – Asartepe and the
ancient city of Keraitai, the Mother Goddess Sanctuary,
the Altar at Inari, the stepped altar in Kumiai (Hyia?), and
the wine workshop in Karapınar; 2) to conduct research
for the first time in the southern part of the city; 3) to
determine the coordinates by using GPS measurements;
4) to reveal the borders of the city; and 5) to obtain sufficient knowledge about the political, military, economic
and socio-cultural relations that the city established
with its surroundings. As part of this scope, the activities of identification and registration were carried out in
the section from Kremna’s northern border at Hisarköy
–Asartepe up to Uğurlu Höyük, identified as its southsouthwestern border (Fig. 1).

Northern and Eastern Settlements of Kremna
Hisarköy/Asartepe: Located to the east of MamakÇanaklı Plain on the Bucak – Ağlasun road, the settlement known as Asartepe is reached by a pathway found
in the northeastern part of Hisarköy. The side overlooking the village is surrounded by steep rocks, whereas
the other side is surrounded by a thick fortification wall
with a thickness of 1.5 m. The northeastern votive niches
1 We would like to extend our immeasurable thanks to the
Turkish History Association (TTK) and Koç University AKMED
for their financial support; Burdur Museum Directorate,
Bucak district Governorship, Bucak Municipality, and Bucak
district jandarma for their interest and support.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün 28.06.2016 tarih ve 94949537
– 161.01-21882 sayılı ilgili yazısı ile verilen resmi izinle “Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırmaları”, Bakanlık
Temsilcisi Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi uzmanlarından Y. Özdemir’in katılımıyla 15 Ağustos – 10 Eylül
2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1. Hisarköy
– Asartepe ve Keraitai Antik Kenti’ndeki, Ana Tanrıça
Kutsal Alanı ile İnarası’ndaki Sunak, Kumaryaylası
(Hyia?)’ndaki basamaklı sunak ve Karapınar’daki Şarap
İşliği’nin çizimlerini yapmak; ilk kez kentin güneyinde
incelemelerde bulunmak; GPS ölçümleri ile nokta alarak
koordinat belirlemek, kentin sınırlarını ortaya çıkarmak
ve kentin çevresiyle kurduğu siyasi, askeri, ekonomik
ve sosyo-kültürel ilişkiler hakkında yeterli bilgiye sahip
olmak 2016 yılı dördüncü sezon araştırmasının amacıdır. Bu kapsamda Kremna’nın kuzey sınırı Hisarköy
– Asartepe’den güney-güneybatı sınırı olarak belirlenen
Uğurlu Höyük’e kadar olan bölümde tespit ve tescil
çalışmaları yapılmıştır (Res. 1).

Kremna Kuzey ve Doğu Yerleşimler
Hisarköy – Asartepe: Bucak – Ağlasun yolu üzerinde,
Mamak – Çanaklı Ovası’nın doğusunda yer almaktadır.
Asartepe olarak bilinen yerleşime, Hisarköy’ün kuzeydoğusundaki patika bir yol ile ulaşılmaktadır. Köye bakan
yönü sarp kayalıkla, diğer bölümleri ise yaklaşık 1,5 m
kalınlığındaki sur duvarı ile çevrilmiştir. Kuzeydoğusunda,
kuzey-güney uzantılı bir ana kaya üzerinde adak nişleri

1 Araştırmamıza maddi olanak sağlayan Türk Tarih Kurumu
Başkanlığı’na (TTK) ve Koç Üniversitesi AKMED (Suna & İnan
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi)’e; çalışmalarımızı destekleyen Burdur Müze Müdürlüğü’ne, Bucak İlçe
Kaymakamlığı’na, Bucak Belediyesi Başkanlığı’na ve Bucak
İlçe Jandarma Komutanlığı’na gösterdikleri ilgi ve alakadan
dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır.
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Fig. 1   Kremna and Environs Field Study of 2016.
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Res. 1 2016 Yılı Kremna ve Çevresi Saha Çalışması.
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Fig. 2
Hisarköy/Asartepe,
Sanctuary of the
Mother Goddess.
Res. 2
Hisarköy/Asartepe,
Ana Tanrıça
Kutsal Alanı.

on a north-south rock face as well as an adjoining rockstepped statue base and an open-air temple area were
identified (Fig. 2). In the southwest side of the altar, a
fragment of a dress and a left arm that possibly belonged
to a dressed limestone sculpture were discovered. There
are cisterns and illicit dig pits just outside the city walls
to the north. When the use of the land was examined, it
became evident that it was used as a field by the villagers to carry out agricultural activities at certain periods.

ile ana kayanın güneyinde bitişik halde yapılmış basamaklı heykel altlığı ve açık hava tapınım alanı tespit edilmiştir (Res. 2). Sunağın güneybatısında ise kireçtaşından
yapılmış ve giyimli bir heykelin elbisesinden bir parça
ve sol kolu ele geçirilmiştir. Kuzey’deki surların hemen
dışında sarnıç ve kaçak kazı çukurları vardır. Arazinin
kullanım yapısı incelendiğinde buranın köylüler tarafından belirli dönemlerde tarımsal faaliyetleri yürütmek için
tarla olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

İnarası, Rock Basin: İnarası is accessed by a pathway
located immediately behind the Ormancılar Çeşmesi
vicinity on the Taşyayla-Çamlık road, which is part of
the Bucak district. İnarası was studied by the Burdur
Museum Directorate in 2009, during which dating and
registration work was carried out. During the first season
of “Survey of Kremna and Environs” conducted under
the direction of H. Metin in 2013, work began in the
sanctuary, the necropolis, and the temple located on
the eastern slope. The work of identifying the sanctuary
and surrounding settlements in 2014 continued in 2015
with an intensive study of the sanctuary. In this context,
a plan was created with total station. GPS points and
coordinate points were recorded and the archaeological findings were drawn. The Rock Basin (Kaya Çanağı)
is located at the starting point of the rock steps leading to the rock temple in İnarası, and the Sanctuary of
the Mother Goddess is shaped like a platform (Fig. 3).
Through the dedicated efforts of the team members, the
shrubs around it were cleared, and it was discovered

İnarası, Kaya Çanağı: Bucak İlçesi’ne bağlı Taşyayla –
Çamlık yolu üzerinde Ormancılar Çeşmesi olarak adlandırılan mevkiinin hemen arkasında başlayan patika yol
ile İnarası’na ulaşılmaktadır. İnarası, 2009 yılında Burdur
Müze Müdürlüğü tarafından incelenmiş, tespit ve tescil
çalışmaları yapılmıştır. 2013 yılında ise bu metnin yazarlarından H. Metin’in başkanlığında yürütülen “Kremna
ve Çevresi Yüzey Araştırmaları” adlı araştırmanın birinci
sezonunda kutsal alan, nekropolis ve doğu yamaçta
bulunan tapınakta çalışılmaya başlanmıştır. 2014 yılında
kutsal alan ve çevresi yerleşimlerin tespitiyle sürdürülen
çalışmalar, 2015 yılında kutsal alana yönelik yoğun bir
çalışmayla devam ettirilmiştir. Bu bağlamda total station
ile plan çalışması oluşturulmuş, GPS ölçüm noktaları ile
koordinat noktaları belirlenmiş ve arkeolojik bulguların
çizimleri yapılmıştır. Kaya Çanağı, İnarası’ndaki kaya üstü
tapınak ve seki biçimli Ana Tanrıça Kutsal Alanı’na çıkan
kaya basamaklarının başlangıç noktasında yer almaktadır
(Res. 3). Ekip üyelerince etrafındaki çalı örtüsü temizlenmiş, böylece çevresine göre hakim bir noktada olduğu

163

SURVEY REPORTS

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI
Fig. 3
İnarası,
Rock Basin.
Res. 3
İnarası,
Kaya Çanağı.

Fig. 4
Keraitai, Sanctuary
of the Mother
Goddess.
Res. 4
Keraitai, Ana Tanrıça
Kutsal Alanı.

that it occupies a dominant spot in relation to its surroundings. The eastern part is built with 4-5 m polygonal
stones, whereas the western part is surrounded by a wall.
The basin is quite distinctive with a podium on the outside. Nevertheless, the plan has not been fully revealed.
Because of the rocky location, large rocks have been
separated from each other and scattered due to the massive earthquakes that the area has experienced.

saptanmıştır. Doğusu yaklaşık 4-5 m polygonal taşlarla
örülüdür, batısı ise duvar örgüsüyle çevrilidir. Çanak
kısmı oldukça belirgin olup, dış kısmında podyumlu
bir yapı vardır, buna rağmen planı tam olarak ortaya
çıkarılamamıştır. Kayalık bir mevkide konumlandığı için
meydana gelen depremlerle büyük kayalar birbirinden
kopmuş ve dağınık bir durumdadır.
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Fig. 5   Çayırlık Ketiri, Çakıl Tumulus.

Res. 5 Çayırlık Ketiri, Çakıl Tümülüs.

Keraitai, Sanctuary of the Mother Goddess: Located
2 km southwest of modern Belören village in the area
known to locals as Çeri Asarı or Sivri Tepe, Keraitai is
an important city dominating its surroundings. Keraitai is
accessed by a path along the southern skirts of Belören
village. A structure consisting of a platform, an altar pit,
and a throne was found in the living rock to the east
of the public buildings west of the walls. On the back
of the throne was another rostrum (Fig. 4). This served
as a Sacred Area/Sanctuary dedicated to the Mother
Goddess. It is difficult to offer definitive information
about its plan since it has been destroyed by illegal
excavations.

Keraitai, Ana Tanrıça Kutsal Alanı: Keraitai, günümüzdeki Belören Köyü’nün 2 km kadar güney batısında ve
halk tarafından Çeri Asarı ya da Sivri Tepe olarak adlandırılan yerde, çevresine göre hakim bir konumda bulunan
önemli bir kenttir. Keraitai’ye, Belören Köyü’nün güney
eteklerindeki patika bir yolla ulaşılmaktadır. Surların
batısındaki kamusal yapıların doğusunda yer alan ana
kayada seki, sunu çukuru ve tahttan oluşan bir yapı tespit edilmiştir. Tahtın arka kısmına da bir seki yapılmıştır
(Res. 4). Burası Ana Tanrıça’ya ithafen yapılmış bir Kutsal
Alan’dır. Üzeri kaçak kazılarla tahrip edildiği için planı
hakkında net bir bilgi vermek oldukça zordur.

Çayırlık Ketiri, Çakıl Tumulus: The site is located 2 km
northeast of Keraitai north of Eğribel. Although it appears
to be a hill of stones piled on the east side of a field, it
is a tumulus possibly with a chamber, built by stone or
pebble masonry (Fig. 5). Illicit excavations have been
identified at the northwest side of the tumulus, which
was created by the neat piling of pebble stones of different sizes.

Çayırlık Ketiri, Çakıl Tümülüsü: Keraitai’nin 2 km kuzeydoğusunda, Eğribel Mevkii’nin kuzeyinde bulunmaktadır. İlk bakışta bir tarlanın doğusunda biriktirilmiş taşlardan oluşan bir tepe gibi görülse de burası çakıl ya da taş
yığma ile oluşturulmuş ve muhtemelen içerisinde odası
bulunan bir tümülüs mezardır (Res. 5). Boyut olarak
birbirinden farklı çakıl taşlarının nizami olarak dizildiği
tümülüsün, kuzeybatısında kaçak kazı yapıldığı tespit
edilmiştir.

Evciyeri: This is the location of the field complex that
belongs to Çamlık Village muhtar M. Korkmaz to the
northeast of Kremna. According to the information
Korkmaz has shared, a pithos was discovered when the
field was being plowed in May of 2016. The studies
have revealed that at the time the pithos was used for
grain storage.

Evciyeri: Kremna’nın kuzeydoğusundaki Çamlık Köyü
Muhtarı M. Korkmaz’a ait tarla yerleşkesinin bulunduğu mevkiidir. Korkmaz’ın verdiği bilgiye göre, 2016
Mayıs ayında tarlanın sürümü yapıldığı sırada bir pithos
bulunmuştur. Yapılan incelemelerin ardından pithosun
ait olduğu dönemde hububat koymak için kullanıldığı
anlaşılmıştır.
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Fig. 6
Potalin Cave,
Sanctuary.
Res. 6
Potalin Mağarası,
Kutsal Alan.

Kepez: This site is located to the east of Kremna on a
relatively high and sheltered hill compared to its surroundings at an altitude of 495 mamsl. The settlement
is denser on the western and southern skirts of the hill.
The building remains of the settlement are considerably dilapidated, and numerous illicit excavation pits
were identified. As the surface is covered with copious
amounts of pine needles, the building remains have not
been clearly identified. To its west are wide and flat
areas suited for agriculture. Therefore, it is thought that
this area was used as a farm settlement. In fact, it is still
being used as farmland by the villagers.

Kepez Mevkii: Kremna’nın doğusunda çevresine göre
yüksek ve korunaklı bir tepe üzerinde yer almaktadır.
Yükseklik 495 m’dir. Yerleşim tepenin batı ve güney
eteklerinde yoğunluk kazanmaktadır. Yerleşime ait yapı
kalıntıları oldukça tahrip haldedir ve çok sayıda kaçak
kazı çukuru tespit edilmiştir. Yüzey yoğun çam iğneleriyle
kaplı olduğu için yapı kalıntıları tam olarak anlaşılamamıştır. Doğusunda tarımsal faaliyetler için uygun geniş
düzlük alanlar bulunmaktadır. Bu sebeple burasının çiftlik yerleşimi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Hatta
günümüzde de köylüler tarafından tarım arazisi olarak
kullanılmaktadır.

Southern Settlements of Kremna

Kremna Güney Yerleşimler

Bağtepe-Sıvancık Settlement: This is located in Yemişli
Sokak of Sahil Mahallesi 8 km to the southeast of
Kremna. Finds at two different locations were identified
on the same hill. The first one is more like a farm settlement. Tombs were discovered on the other hillside to
its east. In fact, one of the tombs had been destroyed by
illicit digs, leaving behind a skull, a jawbone, and other
bones that possibly belonged to the tomb owner.

Bağtepe – Sıvancık Yerleşimi: Kremna’nın 8 km güneydoğusundaki Sahil Mahallesi’ndeki Yemişli Sokak’ta
konumlanmaktadır. Bir tepe üzerinde iki farklı yerde
bulgular tespit edilmiştir. İlki daha çok çiftlik yerleşimi
şeklindedir. Doğusundaki bir diğer tepe yamacında ise
mezarların olduğu tespit edilmiştir. Hatta kaçak kazılarla
mezarlardan biri tahrip edilmiş, mezar sahibine ait olduğu düşünülen bir kafatası, çene ve diğer uzuv kemikleri
bulunmuştur.

Potalin Cave: The cave is located on a very high slope
to the north of Çatalcam Gediği in Çobanpınarı village
south of Kremna. A stepped road, possibly built by illicit
excavators, is located on the slope in front of the cave
(Fig. 6). This particular cave of the Pisidia region is of
unprecedented beauty and has intriguing characteristics.

Potalin Mağarası: Kremna’nın güneyinde yer alan
Çobanpınarı Köyü, Çatalcam Gediği’nin batısında oldukça yüksek bir tepenin kuzeyindeki yamaçta yer almaktadır. Mağaranın ön bölümlerinde yer alan yamaçta olasılıkla kaçak kazıcılar tarafından yapılmış basamaklı bir yol
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Fig. 7   Drawings of Kumaryaylası (Hyia?) Stepped Altar.
Res. 7 Kumaryaylası (Hyia?) Basamaklı Sunağın Çizimi.

The entrance to the cave is from the east. The main
space measures 50 by 6 m in size and is broad and long.
At the center of this space are two exit points to provide
access to different parts from the right and left sides
of the wall. The exits provide access to three galleries
of different sizes, which were designated as 1, 2, and
3. Many votive niches and inscriptions were found at
various different points. It is impossible to offer detailed
information about the layout of the cave. However,
based on the layout of the galleries, it is possible to say
that it has a cross-shaped plan. This must have been an
important area of worship or a sanctuary. In that respect,
Potalin Cave holds the same function as the İnarası
Sanctuary, where the Kremna team has been working
since 2013. However, it is quite evident that Potalin
has different features compared to İnarası. Bronze
Age and Roman pottery were identified. Nevertheless,
since the cave is quite remote, illicit digs were conducted at almost every point, largely destroying the
site. Our studies here will continue intensely in the next
excavation season.
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mevcuttur (Res. 6). Pisidia Bölgesi’nde şimdiye kadar
görülmemiş güzelliğe ve ilginç özelliklere sahip bir mağaradır. Mağaranın girişi doğu yönündedir. Ana mekan,
50 x 6 m ölçülerinde, uzun ve geniş bir alana sahiptir.
Mekanın ortasında, sağ ve sol duvar kanadından farklı
bölümlere geçişi sağlamak üzere açılmış iki giriş noktası
bulunmaktadır. Girişler 1, 2 ve 3 no olarak kodlanmıştır.
Bu girişler farklı boyutlara ve özelliklere sahip üç galeri
yapısına geçişi sağlamaktadır. Muhtelif noktalarda çok
sayıda adak nişleri ve yazıtlar görülmektedir. Mağaranın
planı hakkında detaylı bilgiler vermek imkansızdır, ancak
galerilerin yapısı dikkate alındığında haç şeklinde bir plan
yapısı olduğunu söylemek mümkündür. Burası önemli bir
inanç merkezi, yani kutsal alan olmalıdır. Bu bakımdan
Potalin Mağarası, Kremna ekibi olarak 2013 yılından
beri çalışmalarını sürdürdüğümüz İnarası Kutsal Alanı
ile aynı işleve sahiptir, ancak İnarası’ndan daha farklı
özellikleri olduğu açıktır. Tunç Çağı ve Roma Dönemi’ne
ait seramik parçaları tespit edilmiştir. Bununla birlikte
burası gözden uzak bir konumda olduğundan hemen
hemen her noktada kaçak kazı çukuru açılmış ve yoğun
bir tahribata uğramıştır. Buradaki çalışmalarımız gelecek
dönem araştırma sezonunda yoğun bir şekilde devam
ettirilecektir.
Kumaryaylası (Hyia?) Basamaklı Sunak: Günümüzdeki
Susuz Köyü’nün yaklaşık 3.5-4 km kuzeydoğusunda yer
almaktadır. Pisidia Bölgesi’nin küçük ölçekli bir kentidir.
Kale-kent görünümü ve çok sayıda sarnıca sahip olması
bakımından Kremna ile benzerlik göstermektedir. Kentin
doğusundaki surların hemen içerisindeki kent merkezinin yukarısında doğal kayalıklar üzerinde basamaklı bir
sunak bulunmuştur (Res. 7). Kayanın bombeli işlenmesiyle oluşan atların büyük bir bölümü tahrip edilmiştir.
Karapınar Şarap İşliği: Bucak İlçesi’ne bağlı Karapınar
Köyü’nün hemen kuzeyindeki alçak tepelikte kaya oygulu bir şarap işliği tespit edilmiştir.

Karapınar Wine Workshop: A wine workshop cut into
the rocks was identified on the low hill immediately
north of Karapınar village of the Bucak.

Karapınar Nekropolis: Karapınar Köyü’nün günümüz
mezarlığının güneybatısındaki tepenin eteklerinin Geç
Antik Çağ’da nekropolis olarak kullanıldığı ortaya çıkarılmıştır. Nekropolis başlangıcında kayaya oyulmuş bir
mezar, nekropolis alanında ise yoğun kiremit parçalarına
rastlanmıştır. Bu sebeple ölü gömme geleneğinde kiremit
çatılı mezarların yoğun olduğunu söylemek mümkündür. Ekibimizce yürütülen arazi incelemeleri sonucunda
oldukça geniş bir alanı kapsayan nekropolisin, orman
yolu yapımı esnasında tahribata uğradığı düşünülmektedir. Yüzeyde az miktarda Prehistorik ve Roma Dönemi’ne
ait seramikler bulunurken yoğun olarak Geç Antik Çağ ve
Orta Çağ seramikleri ele geçmiştir.

Karapınar Necropolis: The skirts of the hill southwest of
the modern cemetery in Karapınar village were found to

Hasin Ovası: Yerel halk buraya Hes Ovası demektedir. Gündoğdu Köyü’nün kuzeyinde ana kayanın

Kumaryaylası (Hyia?) Stepped Altar: The altar is located
3.5-4 km to the northeast of modern Susuz village. It is
a small-scale city of the Pisidia region. It is similar to
Kremna with respect to its citadel appearance and the
number of basilicas it contains. There is a stepped altar
over the natural rocks above the city center inside the
walls to the left of the city (Fig. 7). A large section of the
altar had been destroyed.
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have been used as a necropolis during Late Antiquity.
A rock-cut tomb was discovered at the entrance of the
necropolis, followed by a plethora of tile fragments
across the necropolis area. Therefore, it is possible to say
that tile-roof tombs were common to the burial tradition
here. The fieldwork conducted by our team suggests
that the necropolis sprawled across a considerably large
area but was destroyed during the construction of the
forest road. While the surface yielded a limited number
of sherds from the Prehistoric period and the Roman
Era, pottery from Late Antiquity and the Middle Ages are
quite abundant.
Hasin Plain: The locals call this area Hes Ovası. Building
remains and a limited number of sherds were found here
coming from the settlements on the southeast side of
the hill next to the living rock to the north of Gündoğdu
village. As the area is densely covered with short trees,
it is not possible to see the remains on the surface. Two
cisterns marked as No. 1 and No. 2 were identified here.
In addition, there is a circular watchtower on the west
side of the hill to the north of the plain.
Çayköy: Building remains were identified on the southeastern skirts of the rocky hill to the west of Gölcük Dam
on the left side of the road leading from Avdancık village
to Sivisler village. It is 6 x 15 m in size and features dry
masonry. The wall thickness ranges from 1 to 1.2 m.
We believe that this area was used as a sheepfold. The
pottery discovered here were insufficient in number for
dating.
Pamukluk: South of Avdancık village sherds and buildings remains from the Roman Era were encountered
along with a large number of illicit digs. It was decided
that this area will be studied in detail in the next excavation season.
Alan Mezarlığı I-II: Located between Gündoğdu and
Uğurlu Village, a cemetery that possibly belonged to the
Turcoman was identified on both sides of the main road.
There are no inscriptions or symbols on the menhir-like
megaliths, and more than 100 tombs were counted.
Alanköy Settlement: This was a crowded settlement on
a hill 3 km to the south of Alan Cemetery. Despite its
dense pattern, the building remains are quite scarce. The
villagers mentioned that most of the building remains
here were removed fifty to one hundred years ago for
use in the construction of houses in Gündoğdu village. Hundreds of sherds were identified. It has a rich
ceramic culture including vessels for daily use, pithoi,
and glazed ceramics. The ceramics in question point to
the post-antique period. In this context, when the ceramics in the Avdancık and Gündoğdu-Alan settlements are
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bitişiğindeki tepenin güneydoğusunda yerleşimlere ait
yapı kalıntıları ve az miktarda seramik parçaları bulunmaktadır. Alan yoğun olarak bodur ağaçlar ile kaplı olduğu için kalıntıları yüzeyden görmek mümkün değildir.
Burada 1 nolu ve 2 nolu olarak adlandırılan iki adet sarnıç tespit edilmiştir. Ayrıca ovanın kuzeyindeki tepenin
batısında yuvarlak bir plana sahip gözetleme kulesi yer
almaktadır.
Çayköy Mevkii: Avdancık Köyü’nden Sivisler Köyü’ne
giden yolun solundaki Gölcük Sulama Barajı’nın batısındaki kayalık tepenin güneydoğu yamaçlarında yapı kalıntısına rastlanmıştır. 6 x 15 m ölçülerindedir ve harçsız bir
şekilde örülmüş duvar örgüsüne sahiptir. Duvar kalınlığı
1-1.20 m aralığında değişmektedir. Burasının hayvan
ağılı olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Ele geçen
seramikler tarihleme açısından yetersizdir.
Pamukluk Mevkii: Avdancık Köyü’nün güneyinde bulunmaktadır. Roma Dönemi’ne ait seramik parçalarına ve
yapı kalıntılarına rastlanmıştır. Çok sayıda kaçak kazı tespit edilmiştir. Burasının önümüzdeki çalışma sezonunda
daha ayrıntılı bir şekilde araştırılmasına karar verilmiştir.
Alan Mezarlığı I-II: Gündoğdu ve Uğurlu Köyü arasında
yer almaktadır. Ana yolun her iki tarafında Türkmenlere
ait olduğu düşünülen bir mezarlık tespit edilmiştir.
Menhir şeklindeki dikme mezar taşlarının üzerinde herhangi bir yazı ya da sembol görülmemiştir ve 100 fazla
mezar sayılabilmiştir.
Alanköy Yerleşimi: Alan Mezarlığı’nın yaklaşık 3 km
güneyinde yer alan tepe üzerinde yoğun bir yerleşim
olduğu görülmüştür, ancak yapı kalıntıları bu yoğunluğa
rağmen oldukça azdır. Köylüler, buradaki yapı kalıntılarının pek çoğunu yaklaşık olarak 50-100 yıl önce
Gündoğdu Köyü’ne götürülerek ev yapımında kullanıldığından bahsetmiştir. Yüzeyde çok sayıda seramik parçaları tespit edilmiştir. Günlük kullanım kapları, pithoslar
ve sırlı seramikler olmak üzere çok çeşitli bir seramik
kültürüne sahiptir. Söz konusu seramikler Antik Dönem
sonrasını işaret etmektedir. Bu bağlamda Avdancık’daki
ve Gündoğdu – Alan yerleşimindeki seramikler dikkate
alındığında burada yoğun Türkmen yerleşimlerinin olduğunu söylemek mümkündür.
İsköy – Eskiköy: Alanköy Yerleşimi’nin yaklaşık 3 km
güneybatısında yer almaktadır. Kuzeyinde herhangi
bir yapı kalıntısına rastlanmamıştır. Yoğun olarak Geç
Osmanlı Dönemi’ne ait seramik parçaları tespit edilmiştir.
Uğurlu Su Deposu Mevkii: İsköy – Eskiköy yerleşiminin kuzeydoğusundaki bir yamaca konumlanmaktadır.
Alanda Geç Osmanlı Dönemi seramiklerine rastlanmıştır.
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Fig. 8   Beşkonak, Cistern No. 1.

Res. 8 Beşkonak, 1 Nolu Sarnıç.

considered, it is possible to conclude that there were
many Turcoman settlements in the area.

Kremna Çevresi Sarnıç Yapıları

İsköy-Eskiköy: This site is located 3 km southwest of the
Alanköy settlement. No building remains were encountered to its north. Many ceramic fragments from the Late
Ottoman period were identified.
Uğurlu Water Reservoir Area: This area is located on a
hillside northeast of the İsköy-Eskiköy settlement. The
site yielded ceramics from the Late Ottoman period.

Cisterns around Kremna
Beşkonak Cistern No. 1: At the entrance of Beşkonak village is an intact cistern with a rectangular layout, barrel
vaults, and three arches between the vaults (Fig. 8). The
entrance is on the east. It measures 11 x 6.50 m, and
many parts have undergone restoration.
Beşkonak Cistern No. 2: It is located on the motorway at
the 1 km exit of Beşkonak village. Measuring 8.40 x 8.40
m, the northern entrance of the cistern measures 1.85 x
85 m. The gate is arched. Built with stones of varying
size, the walls are mortared and have been preserved to
date. The cistern has barrel vaults, and there is still water
inside. A window measuring 0.35 x 0.40 cm has been
opened in the back. The top has been plastered with
cement to avoid leakage. In terms of style and architecture, it is possibly dated to the Ottoman period.

Beşkonak 1 Nolu Sarnıç: Beşkonak Köyü girişinde
dikdörtgen planlı, beşik tonozlu ve tonozlar arası üç
kemerle desteklenmiş, sağlam durumda bir sarnıç yer
almaktadır (Res. 8). Girişi doğu yönündedir. 11 x 6.50 m
ölçülerindedir ve birçok bölümü onarım geçirmiştir.
Beşkonak 2 Nolu Sarnıç: Beşkonak Köyü’nün yaklaşık
1 km çıkışında asfalt kenarında yer almaktadır. 8.40
x 8.40 m ölçülerine sahip sarnıcın kuzeydeki girişi ise
1.85 x 85 m ölçülerindedir. Kapısı üstten kemerlidir.
Farklı boyuttaki taşlarla örülü sarnıcın duvar araları harçlı
olarak yapılmış ve günümüze kadar koruna gelmiştir.
Sarnıç beşik tonozlu olup, içerisinde su birikintisi vardır.
Arka bölümünde 0.35 x 0.40 cm ölçülerinde bir pencere
açılmıştır. Üstü günümüzde sızıntı olmaması için betonla
sıvanmıştır. Üslup ve mimari yapısı itibariyle Osmanlı
Dönemi’ne ait olduğu düşünülmektedir.
Kocaaliler 1 Nolu Sarnıç: Kocaaliler’e giden yolun
hemen kenarında kare planlı ve basamaklarla inilen
bir sarnıç bulunmaktadır. 4 x 0.60 m ölçülerine sahip
sarnıcın son dönemlere kadar işlevini devam ettirdiği,
orijinal sıvanın üzerine yapılmış ikinci bir harç kalıntısıyla
anlaşılmıştır. Sarnıcın üzeri düz damlıdır, içerisi ise beşik
tonozludur. Basamakların sarnıcın içine kadar devam
ettiği görülmüştür.
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Kocaaliler Cistern No. 1: Immediately on the side of the
road leading to Kocaaliler is a square cistern accessed by
steps. Measuring 4 x 0.60 m, the cistern has continued
to function until recent times, as manifested by a second
layer of mortar applied on the original plaster. The roof
is flat, and the interior has barrel vaults. The steps lead
all the way inside the cistern.
Kocaaliler Domed Cistern No. 2: This well-preserved,
domed cistern from the Ottoman period sits on the side
of the road leading to Kocaaliler. The arched doorway
is in the north side, with an inscription slabimmediately
above the door. The top was plastered in subsequent
years, and the inscription plate is buried under the plaster. The domed cistern has a radius of 14 m. Stone steps
from the entrance lead to the interior, where there is still
some water.

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI
Kocaaliler Kubbeli 2 Nolu Sarnıç: Kocaaliler’e giden
yolun kenarında ve oldukça iyi korunmuştur. Kubbelidir
ve Osmanlı Dönemi’ne aittir. Kemerli kapısı kuzey
yönündedir. Kapının hemen üzerinde kitabesi yer almaktadır. Üzerinin sonraki dönemlerde sıvandığı görülmüştür
ve kitabenin de sıvalar altında kaldığı tespit edilmiştir.
Kubbeli sarnıç 14 m yarıçapındadır. Girişten içeriye taş
basamaklarla inilir ve içerisinde az miktarda su bulunmaktadır.
Gündoğdu Sarnıç: Sarnıç, mülk sahibi İ. Kurnaz’ın evinin
bahçesinde altmış yıl önce ev yapımı sırasında ortaya
çıkarılmıştır ve bazı bölümleri sıvanıp, onarılarak tekrar
kullanılmıştır. Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu düşünülmektedir. Sarnıcın yanındaki ev, kiremit yapılıdır ve
yaklaşık olarak yüz yıllıktır. Ayrıca köylüler, köyde kiremit
tuğlalarla örülü birçok evin olduğundan bahsetmiştir.

Gündoğdu Cistern: This cistern was excavated in the
garden of a landowner named İ. Kurna nearly sixty
years ago during the construction of his house. Some
parts were plastered, repaired, and reused. It presumably belongs to the Ottoman period. The house next to
cistern is built with bricks and is nearly a hundred years
old. Furthermore, the villagers spoke of the presence of
numerous brick houses in the village.
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Northern Pisidia Survey of 2016
2016 Yılı Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması
Fikret ÖZCAN

Northern Pisidia Survey of 2016 was conducted between
22 June 2016 and 1 August 2016. I would like to thank
our representatives, M. Ağat of the Sivas Museum and
M. Eryaman of the Niğde Museum, who joined our team
on behalf of the Ministry, the dedicated research team,
the Presidency of Süleyman Demirel University, Koç
University AKMED, and the mayors of Eğirdir, Sarıidris,
and Aksu.

2016 yılı Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 22.06.2016
– 01.08.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Çalışmalarımıza bakanlık adına katılan temsilcilerimiz
Sivas Müzesi’nden M. Ağat ve Niğde Müzesi’nden M.
Eryaman’a, özverili araştırma ekibine, bizlere destek
veren Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Koç
Üniversitesi AKMED’e, Eğirdir, Sarıidris ve Aksu belediye
başkanlarına teşekkürü borç bilirim.

Prostanna

Prostanna

At the beginning of our studies, observations and
research was conducted across the heavily destroyed
ancient road that extends southeast from Prostanna to
the Akpınar Cemetery. Starting from the area where the
settlement possibly ends in the northeastern part of the
city, the territory paralleling the valley in the northeast
was surveyed and the presence of possible structures
sought (Fig. 1). Some sherds and roofing tile fragments
from the Roman era were encountered near several

Çalışmaların başlangıcında Prostanna’nın güneydoğusundan Akpınar Mezarlığı yakınlarına kadar uzanan
oldukça tahrip olmuş antik yolda gözlem ve araştırmalar
yapılmıştır. Kentin kuzeydoğu kesimlerinde muhtemelen
yerleşmenin sona erdiği alandan başlanılarak kuzeydoğudaki vadiye paralel olarak çevre incelenmiş ve olası
yapıların varlığı araştırılmıştır (Res. 1). Kentin kuzeydoğusundaki üzeri yoğun tarla taşları ile kaplı bir yükselti
üzerinde, bu yükseltinin doğu yönündeki terasa ait yan

Fig. 1
Valley and research
field northeast of
Prostanna.
Res. 1
Prostanna’nın
kuzeydoğusundaki
vadi ve araştırma
sahası.
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stones placed side by side as part of the terrace in the
eastern direction over a ridge covered by fieldstones in
the northeastern part of the city. The architectural finds
we encountered possibly belong to the destroyed border
station on site. Due to the extraordinary conditions of
this year, it was not possible to conduct more detailed
studies around Prostanna.

yana konulmuş birkaç taşın bulunduğu alanın yakınlarında, Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait bazı keramik
ve çatı kiremidi parçalarına rastlanılmıştır. Karşılaşılan
mimari buluntu parçaları muhtemelen alanda yer alan ve
tahrip olmuş bir uç karakoluna aittir. Bu yılki olağanüstü
şartlar nedeniyle Prostanna çevresinde daha ayrıntılı
çalışma yürütmemiz mümkün olmamıştır.

Kapıkaya

Kapıkaya

In the course of the twenty-day research conducted in
the ancient city of Kapıkaya, work on the topographic
map of the city was done. The buildings within the city
were identified, and their measurements and architectural features recorded. The pottery fragments discovered
on the surface were studied and sketched. Due to the
challenging terrain of Kapıkaya and the scattered nature
of the settlement, mapping will continue next year. It
was confirmed through this year’s studies that the city
sprawled across a much wider area than presumed. The
terraces in the southern part of the city dating from the
Imperial period and Late Antiquity, as well as the settlement outside the city wall yet connected to the city
within the valley at the southwest, were documented
and studied in detail. The course of the roads connecting
the city to Sandalion and Prostanna were identified during the studies conducted in the environs of Kapıkaya.
Some new springs providing the city’s drinking water
were encountered this year; however, the exact location
of the main sources providing the city’s water needs
remains unknown.

Kapıkaya Antik Kenti’nde gerçekleştirilen 20 günlük
çalışma zarfında kentin topografik haritasının çıkartılması yönünde yapılan çalışmalar dışında kent içindeki
var olan yapıların tanımlaması, ölçümü ve mimari kaydı,
yüzeyde bulunan seramiklerin incelenmesi ve çizimleri
yapılmıştır. Kapıkaya’nın çok zorlu bir coğrafyaya sahip
olması, yapılaşmanın geniş dağılımı nedeniyle haritalandırma çalışmasının gelecek yıl da sürdürülmesi
öngörülmektedir. Kentin varsayılandan daha büyük bir
alana yayıldığı bu yıl yapılan araştırmalarla kesinlik
kazanmıştır. Erken İmparatorluk Dönemi ve Geç Antik
Dönem’e ait kentin güneyindeki teraslar ile güneybatıda vadi içindeki kente bağlı sur dışı yerleşmesi ayrıntılı
olarak incelenerek belgelenmiştir. Kapıkaya’nın yakın
çevresinde yapılan çalışmalarda kentin Sandalion ve
Prostanna ile bağlantıyı sağlayan yolların seyri tespit
edilmeye çalışılmıştır. Bu yıl kentin içme suyunu sağlayan
bazı yeni kaynaklara rastlanmıştır ancak kentin su ihtiyacını karşılayan asıl kaynaklarının nerede olduğu henüz
bilinmemektedir.

The terracing system in the southern and western parts
of the city indicate that intense terrace agriculture was
conducted during antiquity. We observed that today’s
neat narrow roads in this terracing within the forest
area and the passages in the highly sloped property had
retaining walls at different levels. The slope was also softened with downward terracing to prepare the terrain for
agriculture, thereby avoiding floods and erosion. Also
used in the open in the eastern part of the city, this system is still utilized with modern improvements. Unlike
the small gathered stones used in modern terraces, the
terraces were built more neatly with larger stones. This
points to the difference between ancient and modern
terraces. Extending beyond the utilized area and built as
part of a certain plan that considered the general topography rather than private property, the area also yielded
ceramics from the Roman period on a regular basis. This
confirms that this vast area on the east side of the city
was farmland that met the city’s sustenance needs from
a nearby location and that it must have been designed
integrally. The challenging location of Kapıkaya and the

Kentte antik dönemde yoğun bir teras tarımının yapıldığı
kentin güneyindeki ve batısındaki taraça sistemi vasıtasıyla anlaşılmaktadır. Günümüzde ormanlık alan içinde
kalmış bu taraçalandırmada düzenli dar yollar ve çok
eğimli arazide boğazların kademeli olarak set çekilerek
kapatıldığı ve aşağı doğru kademelendirmeyle eğimin
yumuşatılarak tarıma uygun hale getirildiği, böylelikle
taşkın ve erozyonun da önüne geçildiği tespit edilmiştir.
Kentin doğusundaki açık alanda kullanılmış bu sistemin
modern onarımlarla halen devam ettirildiği gözlenmektedir. Modern teraslarda kullanılan küçük toplama taşların
aksine genelde yarı işlenmiş büyük taşlarla daha özenli
yapılmış teraslar antik ve modern teraslar arasındaki farka
işaret etmektedir. Doğrudan kullanılan alan dışına taşarak özel mülkiyet ayrımı gözetmeden genel topografyayı
dikkate almak suretiyle belli bir plan dâhilinde yapılmış
olması yanında söz konusu alanda düzenli olarak Roma
Dönemi keramiğine rastlanması göz önünde bulundurulduğunda, varılan sonuç kentin doğusundaki bu geniş
geniş alanın çok uzun süre kentin en yakın yerden gıda
ihtiyacını karşılayacağı tarım alanı olmasını ve bu alanın
tek elden planlanmış olmasını gerektirir. Kapıkaya’nın
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Fig. 2   Agricultural terraces of Kapıkaya.

Res. 2 Kapıkaya tarım terasları.

scarcity of farmlands necessitated the protection of the
existing agricultural lands. Therefore, while the terrace
system may appear exaggerated, it indicates that it was
of vital importance for the city (Fig. 2).

oldukça zor erişilebilir bir yerde olması, tarım yapılabilecek nitelikte yeterli alanın azlığı, yakın çevredeki mevcut
tarım alanının özenle korunmasını gerektirmekteydi.
Bu nedenle adeta abartılı gibi görünen teras sistemi, bu
alanın kent açısından hayati bir öneme sahip olduğunu
göstermektedir (Res. 2).

When the agora of the city can be observed from the
skirts of Kapıkaya Ulutepe, it appears that in some of the
partially intact, large public buildings, the walls do not
follow a straight line and that the same is true for the vertical lines of the walls. Some of the larger walls suggest
that this is the result of earthquakes (Fig. 3). Large rock
masses were encountered inside some of the houses
built on the terraces not far from the agora on the slopes
of Ulutepe to the east of the city. These rock masses
belong to erratics, one of which can still be found over a
doorsill dated to the founding of the city (Fig. 4). Pottery
fragments from large portals dated to Late Antiquity
were encountered in the immediate surroundings of this
building. Based on this, we can say that the slopes to
the east of the city were used until Late Antiquity. Since
Kapıkaya and Sagalassos are close and lay in the same
direction, it appears that the earthquake suffered by the
city made at least certain parts unusable in terms of
housing, as occurred in Sagalassos. Impossible to trace
today due to this destruction, a wall in the northeastern

Kapıkaya Ulutepe eteklerinden kentin agorasına bakıldığında kentin kısmen ayakta duran büyük kamusal yapılarının bazılarında duvarların düz bir doğrultu izlemediği,
bu durumun duvarlarda dikey doğrultuda da mevcut
olduğu gözlenmiştir. Düz doğrultu izlemeyen bazı büyük
duvarlar bunun ancak deprem sonucu olduğuna işaret etmektedir (Res. 3). Kentin doğusunda, Ulutepe
yamaçlarında, agoraya çok uzakta olmayan teraslarda
yapılmış bazı evlerin içlerinde büyük kaya kütlelerine
rastlanmıştır. Bu kaya kütleleri dağdan kopan parçalara
ait olup bunlardan biri halen kentin kuruluş dönemlerine ait bir kapı eşiği üzerinde bulunmaktadır (Res. 4).
Bu yapının yakın çevresinde ise Geç Antik Dönem’e
ait büyük kaplara ait keramik parçalarına rastlanmıştır.
Buradan yola çıkarak kentin doğusundaki yamaçların
Geç Antik Dönem’e dek kullanıldığını söyleyebiliriz.
Kapıkaya ve Sagalassos’un birbirine yakın ve aynı doğrultuda olması nedeniyle kentte yaşanan depremin tıpkı
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Fig. 3
Earthquake
marks observed
in Kapıkaya.
Res. 3
Kapıkaya’da
gözlenen
deprem izleri.

Sagalassos’taki gibi iskân açısından kentin en azından
belli bölgelerini kullanılamaz hale getirdiğini göstermektedir. Günümüzde izlenemeyen, kentin kuzeydoğusundaki surların tahrip olup işlevini yitirmesi bu duruma
örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca zarar gören yapıların
büyük çoğunluğunun Roma İmparatorluk Dönemi yapıları olması kentin kuzeyinde yapılan iki kilise ve kamusal
alan içindeki bir baptisterium da muhtemelen bu deprem öncesi inşa edilmiş olmaları, mevcut depremin daha
geç bir dönemde gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir.
Kapıkaya’da merkezi yerleşme dışında bulunan ve doğrudan deprem tehdidi dışında kalan diğer üç kilisenin ne
zamandan itibaren varlığını sürdürdüğünü tespit etmek
ancak kazı çalışmalarıyla mümkün olacaktır. Bu depremin ne zaman olduğu ve Sagalassos’taki depremle ilişkisi
gelecek yıl SDÜ Deprem Araştırma Merkezi işbirliğiyle
araştırılacaktır.

Fig. 4   Rock mass fallen inside a building during an earthquake
in Kapıkaya.
Res. 4 Deprem sonucu Kapıkaya’nın kuzeydoğusundaki bir yapı
içine düşmüş kaya kütlesi.

part of the city can be cited as an example of this.
Furthermore, the fact that the majority of the buildings
can be dated to the Roman imperial period and that the
two churches in the northern part of the city and the
baptistery within the public area were built possibly
before the earthquake, indicate that the earthquake
occurred at a later period. Only excavations will reveal
when the three other churches outside the central settlement of Kapıkaya were active and spared from the

Kapıkaya kenti yerleşim sahasının görünen haliyle kesintisiz olarak küçük bir alanda yoğunlaştığı söylenebilir.
Agora dışında kamusal yapılar kentin kuzeyindedir,
ancak agoranın batısındaki teraslara yapılmış yapıların
da konut olmaktan ziyade kamusal nitelikli yapılar olması gerekir. Kentin prestijli özel mekânlarının bulunduğu
agoranın doğusundaki yamaçlara yapılmış evler yapım
tekniği, kullanılan malzemenin özenli işçiliğiyle kentin takriben 300 m güneybatısında başlayan yerleşim
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earthquake. The date of these earthquakes and their
connection with the one in Sagalassos will be explored
next year through our collaboration with SDU Center for
Earthquake Research.
The Kapıkaya city settlement area was concentrated
uninterruptedly across a small area. With the exception
of the agora, the public buildings are in the northern
part of the city. However, the buildings constructed on
the terraces in the west side of the agora must be public
buildings and not private dwellings. The houses built on
the slopes to the east of the agora occupy a prestigious
private space of the city. They can be distinguished from
the buildings in the settlement 300 m southwest of the
city in terms of their construction technique and the
meticulous workmanship of the materials used. Mortar
is used in some of the buildings in the southwest part
of the city. We observed that these buildings, built for
residential purposes, were comprised of two or more
sections and used from the Early Imperial period until
Late Antiquity. However, generally the houses are
modestly sized and not outstanding in terms of their
dimensions. The walls of these houses can be traced
for at least two rows and most of the doorsills are in
situ. Founded on the western skirts of the city, this settlement ends at the beginning of the cultivated areas.
There is an open space in front of the entrances of some
of the houses here. The areas in question possibly functioned as courtyards and must have been bordered with
temporary materials.
The measurements of all the buildings identified in the
southwest part of the city were completed. In subsequent surveys, the architectural drawings of some of the
well-preserved buildings will also be completed. Two
natural springs were discovered in this area. One of
these is shaped like a small fountain, whereas the second is underneath a quite large rock and surrounded by
a wall to contain the water in a basin. It is possible that
there is an ancient water source near the modern fountain in the upper part of the valley. Today it is used as
modern farmland located on the road leading from the
northwest part of the city towards Sandalion. Some of
the tombs in the city are comprised of arcosolium tombs
built on flat rock surfaces like niches within the city or
on the outskirts of the settlement areas. It appears that a
platform was created in front of two of these tombs by
flattening the surface and using the beam holes on the
surface of the rock. Sarcophagi and tombs with podiums
are found in an area elevated by the shaping of the
rocks and creating gradual terraces in the necropolis.
This area begins below the watchtower in the northwest
part of the city and stretches all the way to the ancient
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yerindeki yapılardan ayrılır. Kentin güneybatısındaki
yapıların bazılarında harç kullanıldığı gözlemlenmiştir
ve bu yapıların iskân amacıyla yapıldığı, evlerin iki veya
daha fazla bölümlerden oluştuğu, Erken İmparatorluk
Dönemi’nden Geç Antik Dönem’e dek kullanıldığı saptanmıştır. Ancak genel olarak evlerin mütevazı büyüklükte olduğu, göze çarpacak büyüklüğe sahip evlerin
olmadığı söylenebilir. Evlerin çoğunun duvarları en az
iki sıra izlenebilmektedir ve çoğunun kapı eşikleri in situ
durumundadır. Kentin batı eteklerinde kurulmuş bu yerleşim alanını tarım sahası başlangıcında sona ermektedir.
Buradaki bazı evlerin girişlerinin önünde küçük bir açık
alan vardır. Söz konusu alanlar muhtemelen avlu işlevi
görmektedir ve etrafı geçici malzeme ile sınırlandırılmış olmalıdır. Kentin güneybatısında tespit edilen tüm
yapıların ölçümü yapılmıştır. İlerideki çalışmalarda bu
yapılardan iyi korunmuş olanlarından bazılarının mimari
çizimi yapılacaktır. Bu alanda iki doğal kaynağın varlığı
tespit edilmiştir. Bunlardan biri, küçük bir çeşme tarzında
biçimlendirilmiştir, diğeri ise büyükçe bir ana kayanın
altında olup çıkan suyun bir hazne içinde korunması
amacıyla etrafı duvarla çevrilmiştir. Kentin kuzeybatısından Sandalion yönüne giden yol üzerinde bulunan
ve günümüzde modern tarım sahası olarak kullanılan
vadinin üst kısmındaki modern çeşmenin yakınlarında da
bir antik su kaynağının olması muhtemeldir. Kentte bazı
mezarların kent içinde ve yerleşim sahası kenarlarına
niş tarzında düz kaya yüzeyine yapılmış arkosol mezarlardan oluştuğu bilinmektedir. Bu mezarlardan ikisinin
önünde zeminin düzleştirilmesiyle ve kaya yüzeyindeki
hatıl delikleriyle bir platform oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Kentin kuzeybatısındaki gözetleme kulesinin altından
başlayan ve antik yola kadar uzanan nekropol sahasında
ise yerli kayanın biçimlendirilmesi ve teraslar oluşturmak suretiyle kademeli olarak yükseltilmiş bir alanda
lahitler ve podyumlu mezar yapıları bulunmaktaydı.
Günümüzde ağaçlık alan içinde kalmış olan kuzeybatı
nekropolündeki bazı mezar yapıları Antik Dönem’de
agoradan rahatça görülebilmekteydi. Yerel taştan kabaca yarı işlenmiş figürlü lahit kapakları ve bazı torsolar,
heykellerin MS 2.-3. yy.’da Kapıkaya’da üretildiğine işaret
etmektedir (Res. 5).
Kapıkaya’nın kuzeybatısındaki dağ yamacında 85 m
derinlikteki Karadelikli Mağarası’nda ve çevresinde bu
yıl yapılan araştırmalarla mağaranın Tunç Çağı’ndan Geç
Antik Dönem’e dek kullanıldığı kesinlik kazanmıştır.
Mağaranın hem kült yeri hem de sığınma yeri olarak kullanılmış olması muhtemeldir. Keçiayağı tepesi eteğinden
mağaraya giden yoldaki ana kayaya oyulmuş basamaklar
ise Hellenistik Dönem’de yapılmış olmalıdır.
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road. Some of the tombs in the northwestern necropolis
currently within the wooded area could easily be seen
from the agora during antiquity. The coarsely and partially ornamented figurative sarcophagus lids of local
stone and some torsos indicate that the sculptures were
manufactured in Kapıkaya in the 2nd and 3rd centuries
A.D. (Fig. 5).
Studies conducted this year in Karadelikli Cave and its
environs at a depth of 85 m on the hillside northwest of
Kapıkaya have confirmed that the cave was used from
the Bronze Age until Late Antiquity. It is quite possible
that the cave was used both as a shelter and a sanctuary. Steps carved into the living rock on the road leading
from the skirts of Keçiayağı Hill to the cave must have
been completed during the Hellenistic period.

Fig. 5   Necropolis and half-ornate torso in Kapıkaya.
Res. 5 Kapıkaya Nekropolü, yarı işlenmiş torso.

Timbriada
Timbriada
Founded on the southern skirts of the 1621 m-high
mountain known today as Asar Tepe and near the Aksu
district of Isparta province, the ancient city of Timbriada
stretches for approximately 600 m across the area terraced westward from the skirts of the mountain. The city
stretches in a south-north direction along the shirts of
Asar Tepe for more than 3 km (Fig. 6). Various identified fortifications and rampart sections indicate that the
city’s acropolis remained in use from the Hellenistic
period to Late Antiquity. Holding a special place among
the Pisidian cities, Timbriada preserved its characteristics particular to this region until the 3rd century A.D.
Studies conducted in and around this city to date have
been predominantly epigraphic1. With the exception of
the Sanctuary at Zindan Mağarası2, the settlement area
and the buildings in the city have not been addressed
in detail3. Surface studies initiated in Timbriada and its
environs this year revealed four watchtowers placed at
strategic points in and around the city, the course of the
city’s waterway, stele holes in the northwest part of the
city, and a large church excavated during illicit digs.

Günümüzde Asartepe olarak bilinen 1621 m yükseklikteki dağın güney eteklerine kurulmuş olan Isparta Aksu
İlçesi yakınlarındaki Timbriada Antik Kenti dağ eteklerinden batıya doğru teraslanmış arazide takriben 600 m
uzanır. Kentin Asartepe eteklerini izleyerek güney-kuzey
doğrultusundaki yayılımı ise 3 km’den fazladır (Res. 6).
Kent akropolisinin Hellenistik Dönem’den başlayarak
Geç Antik Dönem’e dek kullanıldığına işaret eden çeşitli
tahkimatlar ve sura ait bölümler tespit edilmiştir. Pisidia
kentleri içinde özel bir yeri olan Timbriada bu bölgeye
has özelliklerini MS 3. yy.’a kadar korumuştur. Şimdiye
dek bu kent ve çevresinde yapılan araştırmalar genel
olarak epigrafik ağırlıklı olup1 kente ait kutsal alan olan
Zindan Mağarası2 dışında yerleşim sahası ve kentteki yapılar ayrıntılı olarak ele alınmamıştır3. Timbriada
ve çevresinde bu yıl başlatılan yüzey araştırmasında
kent içinde ve çevresinde stratejik yerlere konuşlandırılmış dört gözetleme kulesi, kent suyunun sağlandığı
güzergâh, kentin kuzeybatısında mezar stellerine ait
yuvalar, kaçak kazılarla ortaya çıkarılmış büyük bir kilise
tespit edilip söz konusu yapı ve kalıntıların belgelendirilmesine başlanmıştır. Şimdiye dek bir Antik Kent planının

1 For Pisidian and Timbriada, see C. Brixhe, Stèles et langues
de Pisidie, Études anciennes 61, 2016.

1 Pisidce ve Timbriada üzerine son olarak bk.: C. Brixhe, Stèles
et langues de Pisidie, Études anciennes 61 (2016).

2 D. Kaya – S. Mitchell, “The Sanctuary of the God Eurymedon
at Tymbriada in Pisidia”, Anatolian Studies 35, 1985, 39-55;
J. Dedeoğlu, “The Sanctuary at Zindan Mağarası in the
Light of the New Archaeological Evidence”, Gepyhra 2,
2005, 73-94; B. Takmer – N. Gökalp, “Inscriptions from the
Sanctuary of Μήτηρ Θεῶν Ουεγεινος at Zindan Mağarası I”,
Gephyra 2, 2005, 95-113.

2 D. Kaya – S. Mitchell, “The Sanctuary of the God Eurymedon
at Tymbriada in Pisidia”, AnatSt 35, 1985, 39-55; J.
Dedeoğlu, “The Sanctuary at Zindan Mağarası in the Light
of the New Archaeological Evidence”, Gepyhra 2, 2005,7394; B. Takmer – N. Gökalp, “Inscriptions from the Sanctuary
of Μήτηρ Θεῶν Ουεγεινος at Zindan Mağarası I”, Gephyra 2,
2005, 95-113.

3 As an example on the history of the city, see K. Belke – N.
Mersich, Tabula Imperii Byzantini 7, Phrygien und Pisidien
(1990) 405-406; H. Brandt, “Timbriada”, Der Neue Pauly
(DNP) 12.1 (2002) 582.

3 Kent tarihi üzerine özet olarak bk.: K. Belke – N. Mersich,
Tabula Imperii Byzantini 7, Phrygien und Pisidien, (1990)
405-406; H. Brandt, “Timbriada”, Der Neue Pauly (DNP)
Band 12/1 (2002) 582.
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Fig. 6   Western slope of Asar Tepe and the settlement area of Timbriada.
Res. 6 Asar Tepe’nin Batı Yamacı ve Timbiriada yerleşim sahası.

Documentation of the ruins was initiated. As no plan of
the ancient city has been outlined to date, studies on the
topographic plan of the city were also conducted. In the
course of work on the city’s transportation network, an

çıkarılmamış olması nedeniyle kentin topoğrafik planını
çıkarmaya yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Kentin ulaşım ağına yönelik çalışmalarda kuzey kapıdan başlayıp
Sofular yönüne uzanan ve 2 km kadar izlenebilen bir
antik yol tespit edilerek belgelenmesi yapılmıştır (Res. 7).
Timbriada’nın güneybatısında ve Zindan Mağarası’nın
kuzeydoğusundaki Deliklitaş ve çevresinde yapılan çalışmalarda da Mağara yakınındaki kutsal alanda belgelemeler yapılmıştır. Mağaranın takriben 400 m kuzeybatısındaki yamaçta ise kent territoriumu içindeki kırsal
yerleşmeye ait yapı kalıntılarına rastlanmıştır.

Mallos

Fig. 7   Ancient road leading from Timbriada to Sofular.
Res. 7 Timbiriada’dan Sofular yönüne giden antik yol.

Güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle açıkça yağmalanan bu kentte kaçak kazı çukurlarında
yapılan gözlemlerde kentin yerleşim sahası olan akropolisin doğusundaki alanda yapıların Geç Hellenistik
Dönem’den Geç Antik Dönem’e dek belli bir seviyeye
dek ayakta kaldığı, erken dönem yapılarından bazılarının
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ancient road leading towards Sofular and traceable for 2
km was identified and documented (Fig. 7).
Documentation was also done on the sanctuary during
the studies conducted in the southwest part of Timbriada
and in Deliktaş and its environs northeast of Zindan
Cave. The hillside approximately 400 m northwest of
the cave shows building remains of the rural settlement
within the city’s territorium.

Mallos
Due to the lack of security, the ancient city of Mallos
has been openly looted. Observations made on some
of the illicit excavation pits revealed that buildings in
the area east of the acropolis –the settlement area of
the city– remained intact to a certain level from the
Late Hellenistic period until Late Antiquity. Some of the
buildings from its early period were used until the city
was abandoned. Measurements were completed on the
ancient road with a broad pedestrian zone reinforced
with more than 2.5 m-high retaining walls on the slopes
of the hill northwest of the city (Fig. 8). A 310-m portion
of the road is considerably well preserved and provides
the city’s connection with Lake Eğirdir as a short-cut.
Studies to determine the conclusive path of the road
connecting Mallos and Timbriada and the necropolis
road providing access to the city from the southwest
have not yet been completed.

Fig. 8   Ancient road at Mallos.
Res. 8 Mallos, antik yol.

kent terkedilinceye dek kullanıldığı tespit edilmiştir.
Kentin kuzeybatısındaki tepe yamaçlarında 2,5 m’den
daha yüksek istinat duvarlarıyla sağlamlaştırılmış, geniş
bir yürüme zemini olan antik yolda ölçüm çalışmaları
yapılmıştır (Res. 8). Yolun 310 metrelik kısmı oldukça
iyi korunmuş olup, bu yol en kestirme biçimde kentin Eğirdir Gölü ile bağlantısını sağlıyordu. Mallos ile
Timbriada arasında bağlantıyı sağlayan yolun ve kente
güneybatıdan ulaşımı sağlayan nekropol yolunun kesin
güzergâhını belirlemeye yönelik çalışmalar henüz sonuçlanmamıştır.
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2016 Survey on the Byzantine Settlements around
Alacadağ in the Lycia Region
Likya Bölgesi Alacadağ Çevresindeki Bizans Yerleşimleri
Yüzey Araştırması 2016 Yılı Çalışmaları
Bülent İŞLER

The survey work of Byzantine settlements in 2016 was
conducted across the settlements of Zeytin, Alakilise,
Alakisle (Alaca), Günağı, and Turant Dağ (Belekren).
These are located in the Alacadağ area north of the
Demre district of Antalya (Fig. 1). Particularly in the
areas of Zeytin, Dikmen, Alakilise and Alakisle (Alaca)
extending from the village of Bölören to the settlement
of Günağı, many previously lesser-known houses as well
as tower houses, cisterns, workshops for agricultural production, and sarcophagi were identified1.

Bizans Yerleşimleri konulu yüzey araştırmasının 2016
yılı çalışmaları Antalya İli, Demre İlçesi’nin kuzeyinde
Alacadağ çevresinde yer alan Belören (Muskar)’a bağlı
Zeytin, Alakilise, Alakisle (Alaca), Günağı ve Turant
Dağı yerleşimlerinde yürütülmüştür (Res. 1). Özellikle
Bölören Köyü’nden Günağı yerleşimine uzanan Zeytin,
Dikmen, Alakilise ve Alakisle (Alaca) mevkiilerinde daha
önce çok azı bilinen kule evler, sarnıçlar, tarımsal üretime yönelik işlikler, lahit mezarlar ile çok sayıda konut
yapısı tespit edilmiştir1.

A Study on Günağı Settlement: In our 2014 studies, the
triple-nave basilica church in the area known as “Güney
Tarla” was documented. In 2016 the documentation of
structures in the small settlement that we discovered
approximately 300 m northeast of the church was completed. In the settlement, which is difficult to access,
nearly twenty houses, two agricultural production workshops, four cisterns, ten door lintels, a mill, and a press
basin stone were found.

Günağı Yerleşimi Çalışmaları: 2014 yılı çalışmalarımızda “Güney Tarla” olarak adlandırılan bölgede üç nefli
bazilikal planlı kilise belgelendirilmişti. 2016 yılında ise
kilisenin yak. 300 m kuzeydoğusunda tespit ettiğimiz
küçük bir yerleşimdeki yapıların belgelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Ulaşımı oldukça güç olan yerleşimde 20 kadar konut, iki tarımsal üretime yönelik işlik, dört
sarnıç ile on kapı lento’su, bir değirmen ve bir pres yatak
taşı tespit edilmiştir.

The settlement extending in the east-west direction is
located on a piece of land sloping southward. The rocky
area on the farthest west side of the settlement has two
workshops located side by side. Almost square in layout, the workshops have survived to date in rather poor

Doğu-batı doğrultusunda uzanan yerleşim güneye doğru
eğimli bir arazi üzerine konumlanmıştır. Yerleşimin en
batısındaki kayalık alanda yan yana konumlanmış iki
işlik yapısı bulunmaktadır. Yaklaşık kare planlı işlikler
oldukça kötü durumda günümüze ulaşmıştır. Ortalama

1 The studies conducted under the leadership of this author
were carried out in collaboration with archaeologist H.
Toksöz from Demre Museum on behalf of the Ministry of
Culture and Tourism, Gazi University, Department of History
research fellow Dr. N. Aydoğan İşler, Y. K. Karlı from Kültür
Rotaları Derneği, and Map Technician A. Önen. The costs
of the survey were met by Koç University AKMED (Suna &
İnan Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations).
I would like to thank my colleagues and AKMED for their
contributions.

1 Bu satrıların yazarının başkanlığında yürütülen çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Demre Müzesi uzmanı
Arkeolog H. Toksöz, Gazi Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü
Araş. Gör. Dr. N. Aydoğan İşler, Kültür Rotaları Derneği’nden
Y. K. Karlı ve Harita Teknikeri A. Önen’in katılımıyla gerçekleştirdik. Yüzey araştırmasının giderleri Koç Üniversitesi
AKMED (Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma
Merkezi) tarafından karşılandı. Katkılarından dolayı çalışma
arkadaşlarıma ve AKMED çalışanlarına teşekkür ederim.
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Fig. 1   Map with 2016 surveys.

Res. 1 2016 yılı çaşışmalarını gösterir harita.

condition. The walls, with an average thickness of 0.60
cm, can hardly be detected from the ruins. Therefore,
the locations and dimensions of the access areas as well
as the crushing and collecting basins of the structures
have not been fully identified. Wooden press lever slots
are visible at the center of the southern wall carved into
the main rock. In both workshops, a large number of
broken ceramic fragments were found that could belong
to liquid containers.

0.60 cm kalınlığındaki duvarlar yıkıntılar arasından zorlukla seçilebilmektedir. Bu nedenle yapıların girişleri,
ezme ve biriktirme havuzlarının yerleri ve boyutları tam
olarak tespit edilememiştir. İşliklerin ana kayaya oyularak
oluşturulan güney duvarı ortasında birer ahşap baskı
kolu yuvası görülmektedir. Her iki işlik içinde sıvı kaplarına ait olabilecek çok sayıda kırık seramik parçasına
rastlanılmıştır.

Approximately 50 m north of the workshops, a tworoom dwelling and, near it, three cistern structures
were discovered. The well rings of two of the cisterns
are in their original place. The well rings are about
0.80 m high, with a square form on the outside and a
circular plan on the inside. One of the well rings has a
cross motif on the center flanked by a rosette on each
side (Fig. 2). There are diamond-cut ornamentations on

İşliklerin yaklaşık 50 m kadar kuzeyinde iki odalı bir
konut, konut içinde ve yakınında üç sarnıç yapısı tespit
edilmiştir. Sarnıçlardan ikisinin kuyu bilezikleri özgün
yerinde durmaktadır. Kuyu bilezikleri yaklaşık 0.80 m
yüksekliğinde, dıştan kare içten daire planlıdır. Kuyu
bileziklerinden birinin üzerinde ortada bir haç motifi ile
haç motifinin iki yanında birer rozet yer alır (Res. 2).
Haç kollarında ve haç motifini çevreleyen 0.02 m kalınlığındaki bordür üzerinde elmas kesim bezemeler vardır.
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Kuyu bileziği 5. yy. sonu – 6. yy. başlarına ait olmalıdır.
Dolayısıyla yerleşimdeki konutların da yaklaşık bu yüzyıllarda inşa edildikleri ya da kullanıldıkları anlaşılır.

Fig. 2   Well ring from Günağı settlement.
Res. 2 Gün ağı yerleşiminden kuyu bileziği.

the arms of the cross and on the 0.02 m thick border
surrounding the cross. The well ring must be dated to
late 5th-early 6th centuries A.D. Therefore, it can be
surmised that the houses in the settlements were built or
used approximately during these centuries.
Other buildings of the settlement consist of adjacent
houses running eastward with rows of rooms extending
in a north-south direction. In the north to south direction
between the houses are roads / gaps of steps created by
the incline of the slope. Due to this slope, the floor levels of the houses also become lower towards the south.
Architectural data -wooden beam slots on the walls or
consoles protruding from the wall- reveal that the houses
were built in two floors. Featuring no other spans except
doors, the lower floors must have been used as storage
or shelter for animals. It was not possible to determine
the floor levels of the spaces because the walls were
covered with wall rubble. However, it is evident from
the beam slots on the walls that the floor division
started approximately 0.30 m above the lower doors.
Considering the doors had a height of about 2 m, then
the ceiling height of the ground floors can be estimated
at 2.30-2.50 m. A beam was placed at the center of the
ground floors of the single-unit houses to support the
wooden ceiling. The stone columns inside the houses
show that they were used along with wooden beams to
support the ceilings.
As the upper floors of the houses have not survived to
date, it is not possible to identify the upstairs entrances
or other architectural features. However, based on
similar examples, the entrances to the upper floors
should be on the wall that is higher on the outer ground
level of the house. Thus, a second staircase was not
needed either inside or outside the house to access the
second floor.

Yerleşimin diğer yapıları, doğuya doğru yan yana konumlanan ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan sıra odalı
evlerden oluşur. Evler arasında kuzey-güney doğrultusunda, yamaç eğiminden dolayı olasılıkla basamaklardan oluşan yollar/boşluklar bulunur. Yamaç eğiminden
dolayı evlerin de zemin seviyeleri güneye doğru alçalır.
Mimari veriler -duvarlardaki ahşap hatıl yuvaları veya
duvardan çıkıntı yapan konsollar- evlerin birçoğunun
iki katlı inşa edildiklerini ortaya koyar. Kapı dışında
açıklığı bulunmayan alt katlar daha çok hayvanlar için
barınak ya da depo olarak kullanılmış olmalıdır. İçlerinin
duvar molozlarıyla kaplı olmasından dolayı mekânların
zemin seviyelerini belirlemek mümkün olmadı. Ancak
kat ayrımının alt kat kapıların 0.30 m kadar üstünden
başladığı duvarlardaki kalas yuvalarından anlaşılmaktadır. Kapıların yaklaşık 2 m yüksekliğe sahip olduğu
düşünülürse, zemin katlarının tavan yüksekliğinin 2.302.50 m kadar olduğu anlaşılmaktadır. Tek bölümlü
olan evlerin zemin katlarının ortalarında, ahşap tavanı
desteklemek üzere birer direk yerleştirilmişti. Evlerin
içinde bulunan taş sütunlar, tavanları desteklemek için
ahşap direklerin yanı sıra taş sütunların da kullanıldığını
göstermektedir.
Konutların üst kat duvarlarının günümüze ulaşamamış
olmasından dolayı üst kat girişlerini ve diğer mimari
özelliklerini belirlemek mümkün değildir. Ancak benzer
örneklerine göre üst kat girişleri, evin dış zemin kotunun
daha yüksek olan duvarında olmalıdır. Böylelikle ikinci
kata ulaşmak için evin içinden ya da dışından ayrıca bir
merdivene gerek duyulmamıştır.
Alakisle (Alaca) Yerleşimindeki Çalışmalar: Alakilise
yerleşiminin yak. 1 km güneydoğusunda, tescil fişlerinde
“Alakisle”, yöre insanının ise “Alaca” olarak adlandırdığı
bölgede 2015 yılı çalışmalarında bir kilise çevresinde
10 kadar konut, bir tarımsal üretime yönelik işlik ve altı
sarnıç belgelendirilmiştir. Bu yıl ayrıca üzerinde yazıt
bulunan bir taş ile kuyu bileziğine ait olduğu anlaşılan bir taş eser belgelendirilmiştir. Sarnıçların yakınında bulduğumuz kuyu bileziği parçasının bir yüzünde,
çift sıra daire içine alınmış bitkisel bezeme yer alır.
Yerleşimin merkezindeki kilisenin doğusunda üzerinde
yazıt bulunan küçük bir taş eser daha tespit edilmiştir
(Res. 3). Olasılıkla bir lahit parçası olan eserin üzerindeki yazıt okunamadı. Eser koruma altına alınması için,
müze yetkililerinin ve bakanlık temsilcisinin de uygun
görmeleri ile Demre’deki Likya Uygarlıkları Müzesi’ne
taşınmıştır.
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Fig. 3
Alaca,
inscribed stone.
Res. 3
Alaca, Yazıtlı Taş.

Alakisle (Alaca) Settlement Studies: Our studies in 2015
across the area approximately 1 km southeast of the
Alakilise settlement, recorded officially as “Alakisle”
and known locally as “Alaca,” allowed us to document
ten houses, an agricultural production workshop, and
six cisterns. This year a stone with an inscription and
a stone that possibly belongs to a well ring were documented. One side of the part of the well ring discovered
near the cisterns features a plant motif surrounded by
double circles. Another small stone with an inscription
was also been identified on the east side of the church at
the center of the settlement (Fig. 3). The inscription, possibly a sarcophagus fragment, could not be deciphered.
With the approval of the museum officials and the representative of the Ministry, it was moved to the Museum
of Lycian Civilizations in Demre to protect the piece.
Alakilise Settlement Studies: Approximately 10 km from
Belören village, the Alakilise settlement is sprawled
across a 2 km long valley situated in a southwestnortheast direction. At the center of the settlement is a
triple-nave church with annexes. Based on our initial
estimates, we identified about 130 houses, a large number of cisterns, and workshops for agricultural production on the slopes around the valley. The settlements on
the site are comprised of seven to ten buildings in groups
separated from each other and set on the rocky slopes
of the valley. In our work in 2016 studies measuring
and documenting the houses on the northern slopes of
the valley were first started. In this area, six groups of
residential areas consisting of about 60 buildings were
identified. Measurement studies of the second and the
fifth groups of the residence area were completed, and
computerized drawings begun. In each group of this
residential settlement, there are also an average of five
cisterns and an average of three agricultural production
workshops.
The church in the center of the settlement has a triplenave basilica plan. The naves are separated from each
other by pillars and the round arches over them. The
northern walls of the nave are largely intact. However,
the southern walls can only be traced at the foundation
level. Having survived to date, the pillars and arches of
the northern nave at the center show that the church had
a gallery floor. The central nave ends in an apse with
three façades from the outside, semicircular from the
inside, and protruding outward on the east. South of the
apse is a building with a closed cross plan.
In the western part of the church is a narthex section
and a very wide atrium. Access from the narthex to the
church is provided through three separate doors. The
inscription on a pillar in the narthex indicates that the

Alakilise Yerleşimi Çalışmaları: Belören Köyü’nden yaklaşık 10 km uzaklığındaki Alakilise yerleşimi güneybatıkuzeydoğu yönünde 2 km uzunluğundaki bir vadiyi kapsar. Yerleşimin merkezinde üç nefli bir kilise ile ek yapıları
bulunur. Vadinin çevresindeki yamaçlarda ilk belirlemelerimize göre 130 civarında konut, çok sayıda sarnıç ve
tarımsal üretime yönelik işlik tespit ettik. Yerleşimdeki
konutlar birbirinden ayrı, 7-10 yapıdan oluşan gruplar
halinde vadinin kayalık yamaçlarına yerleşmiştir. 2016
çalışmalarımızda öncelikle vadinin kuzey yamaçlarındaki
konutların ölçüm ve belgeleme çalışmalarına başlanmıştır. Bu alanda yaklaşık 60 binadan oluşan 6 grup konut
alanı tespit edildi. 1. 2. ve 5. grup konut alanının ölçüm
çalışmalarını bitirilmiş ve bilgisayar ortamında çizimlerine
başlanmıştır. Her grup konut yerleşiminde ayrıca ortalama beş sarnıç ile ortalama üç tarımsal üretime yönelik
işlik bulunmaktadır.
Yerleşimin merkezinde yer alan kilise üç nefli bazilikal
planlıdır. Nefler payeler ve bu payelere atılan yuvarlak
kemerlerle birbirinden ayrılmıştır. Kuzey nefin duvarları
büyük ölçüde ayaktadır. Ancak güney duvarları temel
seviyesinde izlenebilmektedir. Günümüze sağlam halde
ulaşan orta nefin kuzeyindeki paye ve kemerler kilisenin
bir galeri katı olduğunu göstermektedir. Orta nef doğuda
dışa çıkıntı yapan, içten yarım yuvarlak dıştan üç cepheli
bir apsisle sonlanır. Apsisin güneyinde kapalı haç planlı
bir bina bulunmaktadır.
Kilisenin batısında bir narteks bölümü ve çok geniş
bir artrium bulunmaktadır. Narteksten kiliseye üç ayrı
kapıdan giriş sağlanmıştır. Narteksteki bir paye üzerindeki kitabeden, kilisenin Başmelek Gabriel’e adandığı
ve 812 yılına bir onarım geçirdiği anlaşılmaktadır. Avlu
kuzeyinde kubbeli bazı mekânlarla sınırlanır. Avluda
ve kilisenin güney yanında halen kullanılmakta olan iki
sarnıcı bulunmaktadır. Kilise çevresinde büyük bölümü
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Fig. 4  Alakilise, column capital.
Res. 4 Alakilise, sütun başlığı.

Fig. 5  Alakilise, stone work with figurative ornamentation.
Res. 5 Alakilise, figür bezemeli taş eser.

church was dedicated to the archangel Gabriel and
underwent renovation in 918. The courtyard is bordered
by some domed spaces in the north. There are two cisterns still in use in the courtyard and in the south side
of the church. Stone work comprised mostly of column
capitals were documented around the church (Figs. 4-5).
Displaying high-quality workmanship, the stone work
must be dated to the second half of the 5th century
based on motif and technique.
Based on our initial findings in the southeastern part
of the church and towards the south within the valley,
nearly 70 dwellings were identified (Fig. 6). Comprised
of groups of five to ten buildings, these dwellings are
scattered towards the lowest part of the valley. The
houses are closer to each other in the southernmost part
of the valley and are higher in number. Studies in the
five residential groups -6, 7, 8, 9, and 10- to the south
of the church were completed. Documentation work
to be done here will be long and troublesome because
the vegetation cover is very dense around the houses
located in the depths of the valley, and the houses are
under this vegetative cover.
Outside the residential groups, four or five more square
dwellings comprised of single units were identified in
the north, west, and south areas of the church. In terms
of architectural features and decoration, the houses in
the valley can be dated to the 5th and 6th centuries
of the Byzantine period. Furthermore, the drawings of
three 20th-century Turkish houses in the valley were
completed. Measurement and documentation studies on
other houses are planned to be continued in 2017. The
exact number and location of the houses in valley row
can only be determined after the drawings are finalized.
Zeytin Mevkii Studies: Four tower houses, twenty houses, eight agricultural production workshops, thirteen

sütun başlıklarından oluşan taş eserler belgelenmiştir
(Res. 4-5). Oldukça kaliteli işçilik gösteren taş eserler
motif ve teknik bakımından 5. yy. ikinci yarısında yapılmış olmalıdırlar.
Kilisenin güneydoğusunda ve güneye doğru vadinin içinde ilk belirlemelerimize göre yak. 70 konut yapısı tespit
edilmiştir (Res. 6). 5-10 binadan oluşan konutlar gruplar
halinde vadinin en dip kısmına doğru dağınık halde
konumlanmıştır. Konutlar vadinin en güneyinde, birbirine daha yakın olarak yerleştirilmiştir ve sayısal olarak
yoğunlaşmaktadır. Kilisenin güneyindeki dört grup (6. 7.
8. 9. ve 10. grup) konut alanındaki çalışmalar bitirilmiştir. Vadinin daha derinlerinde yer alan konutlarda bitki
örtüsünün çok sık olması ve konutların bu bitki örtüsü
altında olmasından dolayı burada yapılacak belgeleme
çalışmaları uzun ve zahmetli olacaktır.
Konut grupları dışında kilisenin kuzey, batı ve güneyindeki alanlarda yaklaşık kare planlı tek konuttan oluşan
4-5 bina daha belgelenmiştir. Vadideki konutlar mimari
özellikleri ve bezemeleri bakımından 5. yy. ve 6. yy.
içine, Bizans Dönemi’ne tarihlendirilebilir. Ayrıca Vadi
içinde 20. yy. başlarına tarihlenen 3 adet Türk evinin
çizimleri de tamamlanmıştır. Diğer konutlardaki ölçüm
ve belgeleme çalışmalarına 2017 yılında devam edilmesi
planlanmaktadır. Vadideki konut sayısı ve konumları
ancak çizimlerin bitmesinden sonra kesin olarak belirlenebilecektir.
Zeytin Mevkii Çalışmaları: Belören Köyü’nden Ala
kilise’ye giden yol üzerinde, yerli halkın Zeytin olarak
adlandırdığı bölgede, kuzey-güney doğrultusunda uzanan vadi içinde, dağınık halde dört kule ev, yirmi kadar
konut, sekiz adet tarımsal üretime yönelik işlik, onüç
sarnıç ve sekiz lahit mezar belgelendirilmiştir. Konutlar,
3-4 yapıdan oluşan kümeler halinde vadinin kuzey
yamaçlarında, dağınık halde konumlanmıştır.
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Fig. 6
Alakilise, house.
Res. 6
Alakilise, konut.

cisterns, and eight sarcophagi were identified. These
were scattered across the valley extending in a northsouth direction. The region is called Zeytin by the locals
and is situated on the road leading from Belören village
to the Alakilise region. The houses are scattered across
the northern slopes of the valley in groups of three to
four buildings.
Zeytin Valley, First Settlement: The building clusters
consist of four houses, four cisterns, and two sarcophagi
built around a tower house located on a hill with an altitude of 887 m altitude on the west side of the valley. At
the highest point of the settlement is a tower house with
an approximate square layout measuring 4.30 x 4.50 m.
The lower parts of the 1 m-thick walls of the possibly
two-story house have survived to date. The walls were
formed with cube-cut stones, and no mortar was used.
On the north and east sides of the tower house are two
cisterns carved out of the living rock. In the northwestern
side of the structure are a dwelling and a sarcophagus
possibly dated to the Early Roman Imperial period.
There is a chamasorion-type tomb carved into the rock
approximately 60 m southwest of the settlement at the
farthest point.
Zeytin Valley, Second Settlement: In the northwest part
of the valley, a group of houses, two workshops, two
cisterns, two sarcophagi, and two sarcophagus lids are
aligned along an axis extending about 200 m in a northsouth direction. It is not possible to determine the exact
number of houses because the walls are preserved only

Zeytin Vadisi yapı kümelerinden birincisi vadinin batısında 887 m rakımlı tepe üzerinde, bir kule ev çevresine konumlanmış dört konut, dört sarnıç ve iki lahit
mezardan oluşur. Yerleşimin en yüksek yerinde 4.30 x
4.50 m ölçülerinde yaklaşık kare planlı kule ev yer alır.
Olasılıkla iki katlı olan evin 1 m kalınlığındaki duvarlarının alt bölümleri günümüze gelebilmiştir. Duvarları
dikdörtgen küp şeklindeki kesme taşlarla oluşturulmuş,
bağlayıcı olarak harç kullanılmamıştır. Kule evin kuzey
ve doğu tarafında, ana kaya oyularak oluşturulmuş iki
sarnıç bulunur. Yapının kuzeybatısında olasılıkla Erken
Roma İmparatorluk Dönemi bir lahit ile bir konut yapısı
bulunur. Yerleşimin 60 m güneybatısında ve en uzak
yerinde kayaya oyma bir adet khamasorion tipi mezar
bulunmaktadır.
Zeytin Vadisi 2. Yerleşim: Vadinin kuzeybatısında bir
grup ev, iki işlik, iki sarnıç ile birlikte, iki lahit ve
iki lahit kapağı yaklaşık 200 m’lik kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir hat boyunca, birbirinden ayrı
yerleştirilmiştir. Evlerin duvarları ancak temel seviyesinde korunduğu için tam sayısını belirlemek mümkün
değildir. Bu evlerden birinin ortasında in situ sütun
bulunmaktadır. Olasılıkla iki katlı olduğu anlaşılan evin
alt katı ortasındaki sütun ikinci kat tavanını taşıyor
olmalıydı.
Yerleşimdeki en önemli buluntu kapağı ile birlikte iki
lahit ve iki lahit kapağıdır (Res. 7). Lahitler yüksekçe bir
yamaçta, Antik Dönem’den beri kullanılmakta olan yolun
kenarında konumlanmıştır. Lahitler herhangi bir yazıta
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Fig. 7
Zeytin, Byzantine
sarcophagus.
Res. 7
Zeytin, Bizans
Dönemi’nden lahit.

at the foundation level. There is an in situ column in the
middle of one of these houses. The column at the center
of the lower floor of the house was possibly carrying
the second floor ceiling of what appears to have been a
two-story house.

sahip olmadıklarından kimin için yapıldıkları belli değildir. Ancak kapaklarının yüzeyindeki yaprak motifleri ve
haç motiflerinin işleniş tekniği ve özellikleri Erken Bizans
Dönemi’nde, olasılıkla 5. veya 6. yy. içinde yapılmış olabileceklerini göstermektedir.

The most important finds in the settlement are two
sarcophagi and two sarcophagus lids (Fig. 7). The sarcophagi are situated on a high hillside on the side of the
road used since antiquity. As there are no inscriptions
on the sarcophagi, it is not clear for whom they were
built. However, the leaf motifs on the surface of the lids
and the techniques and features of the cross indicate that
they were manufactured in the Early Byzantine period,
possibly in the 5th or 6th centuries.

Zeytin 3. Yerleşim: 1. yerleşimin 150 m kadar kuzeyinde, 892 m rakımda, merkezinde bir kule ev bulunan bir yerleşim birimi daha bulunmaktadır. Kule ev
4.55 x 3.95 m’lik ölçüleriyle vadide bulunan diğer iki
kule ev ile benzer ölçülerdedir. Birinci kat seviyesine
kadar sağlam olan evin 0.80 m kalınlığındaki duvarları büyük blok taşlarla harç kullanılmadan yapılmıştır.
Güney duvarı ortasında 0.90 m genişliğinde bir kapısı
bulunur. Kule evin kuzeybatısında ve güneyinde ikişer
odası bulunan konut yapılarının temelleri görülebilmektedir. Duvarları büyük ölçüde yıkılmış olmasından dolayı
konutların ayrıntılı bir planı çıkartılamamıştır. Konutların
yakınında ana kayanın oyulmasıyla oluşturulmuş bir işlik
ile iki sarnıç yapısı tespit edilmiştir.

Zeytin, Third Settlement: There is another settlement
unit with a tower house at its the center at an altitude of
892 m. It is situated 150 m north of the first settlement.
Measuring 4.55 x 3.95 m, the tower house is similar
in size to the other two towers in the valley. Still intact
until the first floor level, the walls of the house have a
thickness of 0.80 m and are made of large block stones
without mortar. There is a 0.90 m-wide gate in the middle of the southern wall. The foundation of the houses
with two rooms in the northwest and south sides of the
tower houses can be seen. A detailed plan of the houses
could not be drawn, since the walls have largely been
demolished. A mill and two cisterns carved into the
main rock were identified near the houses.

Zeytin 4. Yerleşim: 3. yerleşimin 360 m kadar batısında, 891 m rakımda bir grup konut ve üç sarnıç kalıntısı
daha tespit edilmiştir. Konutlar biri dışında oldukça kötü
durumda günümüze ulaşmıştır. Dolayısıyla duvarları
yıkıntılar arasından zorlukla seçilebilmektedir. Buna göre
yerleşimde üçü iki odalı biri tek odalı dört konut, bir işlik
ve üç sarnıç tespit edilmiştir. Konutlardan birinin 0.70 m
kalınlığındaki duvarları ikinci kat seviyesine kadar ayakta
kalabilmiştir. İki katlı olduğu anlaşılan konutun alt katına
giriş güney duvarı ortasındaki 1.1 m genişliğindeki kapı
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Zeytin, Fourth settlement: A group of houses and three
cistern remnants were discovered at an altitude of 891
m. These are located about 360 m west of the third settlement. Except for one example, the houses have survived
to date in rather poor condition. Therefore, the walls can
hardly be detected among the ruins. Accordingly, three
double-room houses, one single-room house, one workshop, and three cisterns were identified in the settlement. The 0.70 m-thick walls of one of the houses is still
intact up to the second floor level. Access to the lower
floor of the presumably two-story house is provided by
a door opening 1.1 m wide in the middle of the south
wall. The top of the south and north wall of the house
is 0.10 m. The single row of stone/console protruding
0.10 m out of the upper part of the north and south wall
determines the separation of the floors.

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI
açıklığından sağlanmıştır. Konutun güney ve kuzey duvarının üst kısmında dışa 0.10 m çıkıntı yapan tek sıra taş
silme/konsol kat ayrımını belirler.
Khamasorion Mezar: Zeytin Vadisi’nin içinde, doğu
yanındaki kayalık alanda 851 m rakımda, ana kayaya
oyularak oluşturulmuş bir mezar belgelenmiştir. 2.00 x
0.83 m ölçülerinde doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen
planlı mezar 0.66 m derinliğindedir. Mezarın tekne kısmı
ana kaya oyularak oluşturulmuş, monolitik kapağın yarısı
in situ’dur. Mezarın kapağı içte yarım yuvarlak, dıştan
beş cephelidir.

Chamasorion Tomb: Stretching into Zeytin Valley in the
rocky area on the eastern side at an altitude of 851 m
is a tomb carved into the living rock. It measures 2.00
x 0.83 m and aligned in an east-west direction with a

Zeytin Vadisi kule ev kalıntıları: 1. Kule ev Zeytin
Vadisi’nin yaklaşık ortasında, 860 m rakımlı, içten 4.50
x 4.30 m ölçülerinde yaklaşık kare planlıdır. Yaklaşık
1.15 m kalınlığındaki duvarlarının güney ve batı bölümü
günümüze ulaşabilmiştir. Kule eve giriş güney duvarı
ortasındaki 1.1 m genişliğindeki kapıdan sağlanmıştır.
2. Kule ev (Res. 8) Zeytin Vadisi’nin batı yanındaki
derenin kenarındadır. Kule evin batı duvarı ile kuzey
duvarının bir bölümü günümüze ulaşmıştır. Batı duvarı

Fig. 8   Zeytin Valley, tower house number 2.

Res. 8 Zeytin Vadisi, 2 numaralı kule ev.
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rectangular plan. The tomb has a depth of 0.66 m. The
basin of the tomb was carved into the bedrock and half
of the monolithic lid was found in situ. The lid of the
tomb is semicircular on the inside and has five sides on
the outside.

5.50 m uzunluğunda, 1.10 m kalınlığındadır. Blok taşlarla harç kullanılmadan inşa edilen ev olasılıkla iki katlıdır.
Evin girişi kuzey duvarındadır. Doğu kısmı tamamen
yıkılmıştır, yıkılan kısmın üstünde yakın dönemde Türk
Dönemi’nde bir ev inşa edilmiştir.

The tower house remains of Zeytin Valley are located
at an altitude of 860 m at approximately its center. The
tower house has a nearly square layout measuring 4.50
x 4.30 m on the inside. The southern and western parts
of the 1.15 m-thick wall have survived to date. Access
to the tower is provided from a 1.1 m-wide gate in the
middle of the south wall. The tower house (Fig. 8) is
on the bank of the creek on the western side of Zeytin
Valley. The western wall and a part of the northern wall
of the tower house have survived to date. This western
wall is 5.50 m long and 1.10 m thick. Built with block
stones without mortar, the house possibly had two
floors. Entrance to the house is from the north wall. The
eastern part has been completely demolished, and a
Turkish-era house has been constructed recently on the
demolished part.

Turant Dağı Yerleşimi Çalışmaları: Turant Dağı’nın zirvesinde, yaklaşık düz bir alana kurulu haldeki büyük bir
kent/şehir kalıntısına ancak Belören Köyü’nden, Antik
Dönem’e ait patika bir yoldan 2 saat kadar yürünerek
ulaşılabilmektedir. Oldukça dik bir tepenin üzerinde
konumlanan yerleşimin girişinde bulunan lahitler, yerleşimin Klasik Dönem’den başlayarak Roma İmparatorluk
Dönemi’nin sonuna kadar kullanıldığını göstermektedir.
Şehrin bulunduğu tepenin yamaçlarında, farklı dönemler
yansıtan 150 kadar lahit görülmektedir. Şehrin girişinde
ana kaya üzerinde üç Kybele kabartması mevcuttur.
Şehir alanı içinde 2 adet kule ev, sarnıçlar, konutlara
ait duvar kalıntıları ile ana kayaya oyulmuş halde çok
sayıda mekân tespit edilmiştir. Lahitler, kabartmalar ve
kule evler yerleşimin geçmişinin Klasik Dönem’e kadar
indiğini göstermektedir.

Mount Turant Settlement Studies: The remains of a
large city or town located across a virtually flat area on
the summit of Mount Turant can only be reached on
foot in two hours along an ancient pathway from the
village of Belören. The sarcophagi at the entrance to
the settlement, located on a quite steep hill, show that
the settlement was used from the Classical period until
the end of the Roman Imperial period. On the slopes of
the hill where the city is located, 150 sarcophagi from
different periods can be observed. Three Cybele reliefs
can be found on the rock face at the entrance of the
city. There are tower houses, cisterns, remains of house
walls, and many sites carved into the main rock can
be found within the city area. Sarcophagi, reliefs, and
tower houses show that the settlement dates back to the
Classical period.

Şehrin içinde, üç nefli bazilikal planlı büyük bir kilisenin olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle yerleşimin
Hıristiyanlık Dönemi’nde de iskan gördüğü anlaşılmak
tadır. Bu yılki çalışmalarımızda kilisenin kroki çizimleri
yapılarak fotoğraflar eşliğinde kalıntıları belgelendirmeye
başlanmıştır. Çok zor şartlarda ulaşılan yerleşimdeki
ölçüm çalışmaları henüz bitirilememiştir. Hiçbir araştırmaya konu edilmemiş yerleşimde çok sayıda lahit ve konut
yapısının bulunması burada uzun süreli çalışılmasını
gerektirmektedir.

Within the city, a large church with a triple-nave basilica plan has been identified. Therefore, the settlement
must have been inhabited during the Christianity era as
well. In this year’s works, sketch drawings of the church
were made, and the remains documented through
photographs. Measurements across the hard-to-reach
settlement are yet to be completed. The large number
of sarcophagi and housing structures in the settlements,
previously not the subject of any research, requires
extended and exhaustive work in the area.
The triple-nave church in the settlement has a rectangular plan running in an east-west direction. The naves
are separated from each other by columns. On the west
side, the lower part of five in situ columns is visible.

Yerleşimdeki üç nefli kilise doğu-batı doğrultusunda
dikdörtgen planlıdır. Nefler sütunlarla birbirinden ayrılmıştır. Batı tarafta in situ beş sütunun alt kısmı görülmektedir. Orta nefin içine farklı bir dönemde, 7.70 x
3.87 m ölçülerinde, küçük bir şapel eklenmiştir. Orta
nefin doğusunda apsis yer alır. Apsisin iki yanında
pastaforium odası bulunmaz. Apsisin güney yanında
kare planlı bir oda bulunmaktadır. İçinde vaftiz teknesi
bulunan mekân olasılıkla vaftizhane işleviyle kullanılmış olmalıdır. Kuzey nef doğu duvarı eksenindeki bir
kapı ile kuzey yandaki odalara geçilmektedir. Kilisenin
kuzeyinde kilise ile bağlantılı çok sayıda mekân görülür.
Kilisenin kuzeydoğusunda belki de bu bölgedeki en
büyük boyutlu ana kayaya oyularak oluşturulmuş sarnıç
yer almaktadır. Dikdörtgen planlı olan sarnıç yaklaşık
10 m derinliğindedir ve iç kısmı geniştir. Kilisenin batısında büyük bir avlu bulunmaktadır. İn situ bir sütun
kilisenin avlusunun revaklı olduğunu göstermektedir.
Avlu ile kilisenin naosu arasında bir narteks bölümünün
olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Olasılıkla narteks
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Measuring 7.70 x 3.87 m, a small chapel was added to
the central nave at a different time. There is an apse to
the east of the central nave. There is no pastaphoria on
either side of the apse. On the south side of the apse is
a square room. The space featuring a baptismal basin
must have been used as a baptistery. A door on the
axis of the east wall of the north nave provides access
to the rooms on the north side. There are many spaces
connected to the church on the north. Northeast of the
church is a cistern carved into what may be the largest
living rock in this region. The cistern with a rectangular
plan is about 10 m deep, and the interior is rather wide.
To the west of the church is a large courtyard. An in situ
column shows that the churchyard’s courtyard had a
portico. It is difficult to tell if there is a narthex section
between the courtyard and the naos of the church. It is
quite possible that there was a portico entrance instead
of a narthex. The entrance to the church courtyard was
provided through doors opening on the north and south
walls. Built with large block stones without mortar, the
walls of the church are about 0.80 m thick. Construction
material and technique of the walls of the church indicate that it was built in the late 5th or latest in early
6th century.
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yerine revaklı bir giriş bölümü bulunmaktaydı. Kilisenin
avlusuna ise kuzey ve güney duvarlara açılan kapılarla
giriş sağlanmıştır. Büyük blok taşlarla harç kullanılmadan
örülen kilisenin duvarları yaklaşık 0.80 m kalınlığındadır.
Kilisenin duvarlarının yapım malzemesi ve tekniği 5. yy.
sonlarında veya en geç 6. yy. başlarında inşa edildiği
göstermektedir.
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2016 Mersin Province Underwater Research
and Silifke Dana Island Shipyard Studies
2016 Yılı Mersin Sualtı Araştırmaları
ve Silifke Dana Adası Tersanesi Çalışmaları
Hakan ÖNİZ

Systematic underwater research was initiated in 2015
along the shores of Mersin province with permission obtained from the Republic of Turkey Ministry
of Culture and Tourism, General Directorate of
Cultural Heritage and Museums. These studies were
conducted as part of the Mediterranean Underwater
Archaeological Research Project initiated along the
coast of Antalya province in 2000. Conducted by the
Selçuk University Underwater Research Application and
Research Center and the Selçuk University Department
of Underwater Archaeology under the presidency of
H. Öniz, the studies aim to record the shipwrecks
along the shores of Mersin province and to carry out
scientific studies. For the 2016 studies M. Kiremitçi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle Mersin kıyılarında 2015 yılından itibaren sistematik sualtı araştırmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar 2000 yılından itibaren Antalya kıyılarında başlatılan “Akdeniz Kıyıları
Arkeolojik Sualtı Araştırmaları Projesi” çerçevesinde
yapılmaktadır. Selçuk Üniversitesi, Sualtı Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Selçuk Üniversitesi
Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı tarafından H. Öniz başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalar Mersin kıyılarındaki
batıkların kayıt altına alınmasını ve bilimsel çalışmalarının
gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. 2016 yılı çalışmalarında İzmir Müzesi’nde M. Kiremitçi bakanlık temsilcisi
olarak görev yapmıştır.

Fig. 1   Map of studied areas.

Res. 1 Harita / Çalışılan Alanlar.
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Fig. 2
Selçuk 1 from
which studies were
conducted.
Res. 2
Çalışmaların yapıldığı
Selçuk 1 gemisi.

of the İzmir Museum worked as the representative of
the Ministry.
During the Mersin Underwater Research in 2015, building remains affiliated with the coast were discovered
on Dana Island in Silifke. It became evident that these
structures in the northwest part of the island were loading ramps for ships. The studies conducted by the same
team in 2016 under the direction of the Silifke Museum
Directorate yielded some very important results on
maritime archaeology. Both studies were supported
by the Mersin Tourism Infrastructure Union, Mersin
Chamber of Maritime Commerce, and Mersin Chamber
of Commerce and Industry.

Underwater Studies
During the Mersin coast underwater studies, classic
underwater research methods, sonar studies, and aerial
photographs with drones were used. At the cape, rocky
shores, and port areas masks, fins, and snorkels were
used in shallow water, whereas diving equipment was
used in deep water. Through these methods, studies
were conducted at possible shipwreck locations, as well
as in natural and man-made ports. Underwater engines
were used as part of these methods for scanning broad
areas that could contain shipwrecks and archaeological
finds. In addition, electronic equipment was also used.
These include the scanning of broader areas using Sidelooking Sonars, Multi-Beam Sonars, and Sub-Bottom
Profilers, which recorded the obtained images with their
coordinates. The scanning of iron remains at the bottom
was done using a Magnetometer. These studies, conducted in the areas mentioned below, helped to identify
various shipwrecks, port remains, anchors, and other

Fig. 3   View of the studies.
Res. 3 Çalışmalardan Bir görüntü.

2015 yılı Mersin Sualtı Araştırmaları sırasında Silifke
Dana Adası’nda kıyıyla bağlantılı yapı kalıntıları bulunmuş, adanın kuzeybatısındaki bu yapıların gemi rampaları olduğu anlaşılmıştır. 2016 yılında Silifke Müze
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Müdürlüğü başkanlığında aynı ekip tarafından yapılan
çalışmalar sırasında denizcilik arkeolojisi ile ilgili çok
önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Her iki çalışma da Mersin
Turizm Altyapı Birliği, Mersin Deniz Ticaret Odası ve
Mersin Ticaret ve Sanayi odası tarafından desteklenmiştir.

Sualtı Araştırmaları
Mersin Kıyıları sualtı çalışmalarına klasik sualtı araştırma
yöntemleri, sonar incelemeleri ve drone ile hava fotoğraflarının alınması yöntemleri uygulanmıştır. Burun, kayalık
kıyı ve liman alanlarında sığ sularda Maske / Palet /
Şnorkel, derin sularda aletli dalış yöntemleri hayata geçirilmiştir. Bu yöntemlerle gemilerin batabileceği yerler ile
doğal ya da insan yapımı limanlarda araştırmalar yapılmıştır. Bu yöntemler kapsamında sualtı motorları kullanılmış, böylelikle batık ya da eser olabilecek geniş alanlar
taranabilmiştir. Ayrıca çeşitli elektronik donanımlar da
kullanılmıştır. Bunlar Yan Taramalı Sonar, Multi Beam
Sonar ve Sub Bottom Profiler cihazları ile geniş alanların taranması, elde edilen görüntülerin koordinatlarıyla
birlikte kayıt edilmesi ve ayrıca Magnetometre ile dipte
demir kalıntılarının taranmasıdır. Söz konusu çalışmalar
aşağıda belirtilen sahalarda yapılmış, çeşitli batıklar,
liman kalıntıları, çapalar ve başka arkeolojik malzemeler
tespit edilmiştir. Söz konusu buluntular Doğu Dağlık
Kilikia Bölgesi’nde Tunç Çağı’ndan Osmanlı Dönemi’ne
kadar geniş bir denizcilik perspektifinin varlığını ortaya
koymaktadır.

Fig. 4   Anchor from the Bronze Age.
Res. 4 BirTunç Çağı Taş Çapası.

Fig. 5   View of the port of Susanoğlu-Korasion.
Res. 5 Susanoğlu – Korasion Limanından bir görüntü.

Demirören – Anamur
archaeological materials. The finds in question revealed
the presence of broad maritime activity in Eastern Rough
Cilicia extending from the Bronze Age to the Ottoman
period.

Demirören – Anamur
Studies conducted in this area found six single-hole
anchors, one iron T-anchor, one stone anchor stock, and
amphorae fragments at a depth of 10 to 15 m. The identified structures were photographed and documented,
and their drawings were made. The area in question is
on the site of a former iron mine.

Susanoğlu – Yapraklı Bay Sonar Study
For this sonar study in which a side-looking sonar and
a dual-beam sonar were used, the area from Susanoğlu
Port to Narlıkuyu was scanned. The images obtained
from the sonar scan were processed and evaluated at
the office.

Bu bölgede yapılan çalışmalar sırasında 10 ile 15 m
derinlikte; 6 adet tek delikli çapa, 1 adet T demir çapa, 1
adet taş çipo ve amphora parçaları bulunmuştur. Tespit
edilen yapılar fotoğraflanmış, belgelenmiş ve çizimleri
yapılmıştır. Söz konusu alan eski bir demir madeninin
kıyısındadır.

Susanoğlu – Yapraklı Koy Sonar Çalışması
Yan taramalı sonar ve dual beam sonar cihazlarının birleştirilmesiyle oluşan portatif sonar cihazının kullanıldığı
sonar çalışmasında Susanoğlu limanından başlayarak
Narlıkuyu’ya kadar olan bölge taranmıştır. Sonar çalışmasıyla elde edilen görüntüler ofis çalışmalarında düzenlenip değerlendirilmiştir.

Susanoğlu Limanı
Modern teknelerin yanaştığı bir alanda yapılan çalışmalarda Roma Dönemi’ne ait 3 basamaklı bir rıhtım yapısı
tespit edilmiştir. Bu yapılar fotoğraflanmış, sonrasında
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photoscan programıyla limanın yapısı üç boyutlu olarak
ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu rıhtım yapısı günümüzde
modern yerleşim altında kalmış Korasion’a aittir. Bu kent
Isauria valisi Flavius Uranius tarafından 367-375 yılları
arasında kurulmuştur. Bölgenin açığında bir de amphora
yüklü batık tespit edilmiştir.

Narlıkuyu
Bu bölgede yapılan çalışmalarda 12 ile 17 m derinlikte
geniş bir alana yayılmış bir batık tespit edilmiştir. Çok
sayıda amphora parçasının bulunduğu batığın demir
çapası da görüntülenmiştir.

Kız Kalesi – Korykos
Erdemli İlçesi kıyısında yer alan Korykos’un kıyısında ve
çevresinde yapılan incelemelerde alüvyon dolgunun eski
çağdaki zemini tamamen doldurduğu görülmüştür. Bu
nedenle kıyıdaki kaleye ait mendirek ve kentten denize
inen taş oygu merdivenler dışında herhangi bir arkeolojik
kalıntı tespit edilememiştir. Kıyıda yer alan mendirek,
fener yapısı ve denizle temas eden bütün yapılar dalga,
tuzlu su ve rüzgârdan oluşan baskı altında zarar görmektedir. Bu durum hava ve denizden çekilen fotoğraflarla

Fig. 6   Three-step quay structure of Susanoğlu-Korasion.
Res. 6 Susanoğlu – Korasion Üç Basamaklı Rıhtım Yapısı.

Port of Susanoğlu
Studies conducted in the area of modern boats dock
revealed a three-stepped quay structure from the Roman
period. These structures were photographed and subsequently the port structure was created in 3D with
the help of Photoscan. The port structure belongs to
Koraison, which is buried under the modern settlement.
This city was founded by Isauria sometime between 367
and 375 A.D. A shipwreck with a cargo of amphorae
was also identified off the shores of the area.

Narlıkuyu
Studied carried out in this area revealed a shipwreck
spread across a large area at a depth of 12 to 17 m.
Featuring a plethora of amphorae fragments, the iron
anchor of the shipwreck was also photographed.

Kız Kalesi – Korykos
Studies conducted on the shores and environs of
Korkykos on the coast of Erdemli district has shown that
the alluvium completely filled the base from ancient

Fig. 7   Erosion on a seaside building in Korykos.
Res. 7 Korykos’da bir kıyı yapısında oluşan bir erozyon.
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Fig. 8
Examples of building
remains behind the
boat yards.
Res. 8
Çekek yerlerinin
arkasındaki yapı
kalıntılarına örnekler.

times. Therefore, except for the breakwater of the castle
on the shore, and the stone-carved steps leading from
the city to the sea, no other archaeological remains were
identified. The jetty, lighthouse, and all other buildings
in contact with the water have been damaged by the
pressure of waves, saltwater, and wind. This particular
condition was identified with photographs taken from
the sea and air. Kız Kalesi and its environs outside the
city were also studied, but no noteworthy remains were
encountered due to the same infill.

Akçakıl – Holmi
Located southwest of Silifke and Taşucu, Akçakıl is on
the west side of a small peninsula. A breakwater was
identified in this area. The form of a wall and its connected stone infill is approximately 1 to 3 m underwater.
Ceramic remains around the breakwater and surrounding areas were documented. Studies show that this
breakwater belonged to the port of ancient Holmi. The
port area is run as a camp, so a part of the archaeological remains on land are covered.

Silifke Dana Island Studies
Studies conducted in 2015 under the supervision of the
Silifke Museum Directorate yielded anchors and shipwrecks around the island. These could be dated from the
Bronze Age to the Byzantine period. As mentioned in
the introduction, loading ramps of ships were identified

tespit edilmiştir. Bu kentin hemen açığında yer alan Kız
Kalesi’nin çevresi de incelenmiş, aynı dolgu nedeniyle
kayda değer herhangi bir kalıntı bulunamamıştır.

Akçakıl – Holmi
Silifke Taşucu’nun batısında yer alan Akçakıl, küçük
bir yarım adanın doğusunda bulunmaktadır. Bu alanda bir mendirek yapısı tespit edilmiştir. Mendireğe
ait duvar formu ve bağlantılı taş dolgu yak. 1-3 m
sualtında bulunmaktadır. Mendirek yapısının ve çevresinde yer alan seramik kalıntılar belgelenmiştir. Yapılan
incelemeler bu mendireğin Holmi Antik Kenti’nin
liman mendireği olduğunu göstermektedir Liman alanı
bir kamp olarak işletilmektedir. Karadaki arkeolojik
kalıntıların bir bölümünün üstü örtülü durumdadır.

Silifke Dana Adası Çalışmaları
2015 yılında Silifke Müze Müdürlüğü denetiminde yapılan çalışmalarda ada çevresinde Tunç Çağı’ndan Doğu
Roma Dönemi’ne kadar tarihlenebilecek çapalar ve
batıklar bulunmuştur. Giriş bölümünde de belirtildiği
gibi, bu çalışmalar sırasında adanın kuzeybatısında gemi
rampaları tespit edilmiştir. 2016 yılında Silifke Müze
Müdürlüğü başkanlığında aynı ekip tarafından yapılan
çalışmalar sırasında denizcilik arkeolojisi ile ilgili çok
önemli sonuçlara ulaşılmıştır.
Araştırma süresince, Dana Adası üzerinde farklı dönemlerde kullanılmış bir tersane alanı içinde toplam 276 adet
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Fig. 9
Examples of the large boat
yards and slipway slots.
Res. 9
Büyük boy çekek yerleri ve
kızak yataklarına örnekler.

on the northwest side of the island. Studies conducted
by the same team in 2016 under the direction of the
Silifke Museum Directorate yielded some very important
results on maritime archaeology.
In the course of the research, a total of 276 boat yards
were discovered within a shipyard used at different
periods on Dana Island. Their drawings have now been
completed. Of these boat yards, 254 begin from the sea
and continue along the shore, whereas 17 are behind
the boatyard on the shore in the second or third row.
Two are found inside another. Behind the boatyards in
the inner parts of the island are a range of buildings such
as workshops for gearing ships, lodging for shipmasters
and soldiers, military and religious structures, administrative buildings, stables for animals supplying food,
shops, somewhat ostentatious villas, colonnaded areas,
and watchtowers. There are also beaching, port, and
quay areas. The majority of the buildings in question are
dry-stone buildings and their architectural forms recall
the Iron Age. A limited number of buildings including
two churches and a bath date to the Late Roman Era.
An important portion of the boatyards on the shore have
been damaged by natural causes. Therefore, some of
the boatyards from earlier periods were not identified.
So there are some vacant areas in the coastal drawings.
These empty spots possibly designate boatyards that
were entirely destroyed. Studies on the shores of Mersin
province and Dana Island will continue in 2017 with the
participation of an international team.

çekek yeri bulunmuş ve çizimleri yapılmıştır. Bu çekek
yerlerinin 254’ü denizden başlayarak kıyıda devam
etmekte, 17’si ise kıyıdaki çekek yerinin arkasında, 2.
veya 3. sırada yer almakta, ikisi ise bir diğerinin içinde
bulunmaktadır. Çekek yerlerinin arkasında, adanın iç
kesimlerinde, gemiler için gerekli donanımların yapıldığı
atölyeler, gemi yapım ustalarının konaklama alanları,
askerlerin konaklama alanları, askeri ve dini yapılar,
yönetici yapıları, gemi çekimi ve gıda ihtiyaçları için gereken hayvanların ahır alanları, hamam, iskele ve rıhtım
alanları, dükkânlar, görkemli olabilecek villalar, sütunlu
alanlar, gözetleme kuleleri gibi yapılar bulunmaktadır.
Söz konusu yapıların büyük çoğunluğu harçsız taş yapılardır ve mimari formları Demir Çağı’nı hatırlatmaktadır.
Aralarında iki kilise ve bir hamamın da yer aldığı az
sayıda yapı Geç Roma Dönemi’ne tarihlenmiştir. Kıyıda
bulunan çekek yerlerinin önemli bir bölümü doğal etkilerle tahrip olmuş durumdadır. Bu nedenle erken dönem
çekek yerlerinin bir bölümü tespit edilememiştir. Yapılan
kıyı çizimlerinde çekek yerleri arasında bazı boş alanlar
bulunmaktadır. Bu boşluk alanlar da muhtemelen tamamen deforme olmuş çekek yerleri olmalıdır.
Mersin kıyılarında ve Dana Adası üzerindeki çalışmalar
Silifke Müze Müdürlüğü ile birlikte uluslararası bir ekibin
katılımıyla 2017 yılında da devam edecektir.
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Survey on Rough Cilicia Settlement History
and Rural Settlements 2016
Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi
ve Kırsal Yerleşmeler Araştırması – 2016
Aşkım ÖZDİZBAY

Archaeological documentation for the 2016 Survey on
Rough Cilicia Settlement History and Rural Settlements
was conducted in the Silifke and Anamur districts
of Mersin province1. The documented areas include
the ancient city of Titiopolis within the border of the
Anamur district, as well as Meydan Kalesi (Castle),
Fatma Well, and the rural settlements of Akkey 1, Akkey
2, Hatbeleni, Aşağıkiaraca and Akkeçili inside the territorium of Seleucia ad Calycadnum (Seleukeia pros
Kalykadno) now within the borders of the Silifke district.
First, a survey was conducted on the aforementioned
settlements. Coordinates of structures such as tombs,
workshops, cisterns, farmhouses, houses, churches, and
temples identified by surface research were taken with
GPS and placed on a map. Next, detailed definitions
were made, and the structures were photographed. The
drawings of the structures with identifiable plans were
completed. Below general information is presented on
the studied settlements.

1

Survey on Rough Cilicia Settlement History and Rural
Settlements – 2016 was directed by Prof. Dr. H. Şahin (İ.Ü.
Department of Prehistory) with permission from the Ministry
of Culture and Tourism’s General Directorate of Cultural
Assets and Museums and was conducted as part of the
“Settlement History and Epigraphic Studies in the City of
Mersin, Erdemli, Silifke, Mut Gülnar, Tarsus, Çamlıyayla,
Aydıncık, Bozyazı and Anamur Districts”. I would like to
thank Prof. Dr. H. Şahin for granting me permission to work
as part of the Ministry project and for this invaluable partnership. I would also like to extend my thanks to the Ministry
of Culture and Tourism, İstanbul University Presidency, and
Koç University AKMED (Suna & İnan Kıraç Reserach Center
for Mediterranean Civilizations) for their financial support in
particular.

2016 Yılı Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Kırsal Yerleşmeler
Araştırmaları kapsamında arkeolojik belgelemeler
Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerinde yürütülmüştür1. Anamur İlçesi sınırları içerisinde bulunan Titiopolis
antik kenti ile; Silifke İlçesi sınırlarındaki Seleucia ad
Calycadnum (Seleukeia pros Kalykadno) territorim’u
içindeki Meydan Kalesi, Fatma kuyusu, Akkey 1, Akkey
2, Hatbeleni, Aşağıkiaraca ve Akkeçili kırsal yerleşmeleri
belgelenmiştir.
Yukarıda anılan yerleşmelerde öncelikli olarak bir yüzey
araştırması gerçekleştirilmiştir. Yüzey araştırmasıyla tespit
edilen mezar, işlik, sarnıç, çiftlik evi, konut, kilise, tapınak gibi yapıların GPS ile koordinatları alınmış ve harita
üzerine yerleştirilmiştir. Ardından ayrıntılı tanımları yapılıp, fotoğrafları alınmıştır. Planları belirlenebilen yapıların
çizimleri yapılmıştır. İncelenen yerleşmeler hakkında
aşağıda genel bilgiler verilecektir:
Titiopolis Antik Kenti: Anamur’un yaklaşık 4 km kuzeybatısında, Kalınören Mevkii’nde yer alan Titiopolis antik

1
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2016 Yılı Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Kırsal Yerleşmeler
Araştırması, Prof. Dr. H. Şahin (İ.Ü. Eskiçağ Tarihi Anabilim
Dalı) başkanlığında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı izniyle
yürütülmüş “Mersin İli Erdemli, Silifke, Mut Gülnar, Tarsus,
Çamlıyayla, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur İlçelerinde Yerleşim
Tarihi ve Epigrafya Araştırmaları” kapsamında gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. H. Şahin’e söz konusu Bakanlık projesi dahilinde çalışmama izin verdiği ve çok değerli ortak çalışma olanağı
için teşekkür ederim. Araştırmamıza izin veren T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve özellikle
maddi destek sağlayan Koç Üniversitesi AKMED (Suna & İnan
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi)’e de teşekkürlerimi sunarım.
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Fig. 1 Titiopolis, bath structure.

Res. 1 Titiopolis, Hamam Yapısı.

Ancient City of Titiopolis: This year a preliminary study
was conducted for our 2017 program in Titiopolis
located in Kalınören, nearly 4 km north of Anamur.
Established during the Roman era, this ancient city
maintained its existence for a long time, as it was located
on a sheltered hill that was not easily accessible. It also
accommodated settlements during the Byzantine era as
well.

kentinde bu sene, 2017 yılı programımız için bir ön
araştırma yapılmıştır. Roma Dönemi’nde kurulduğu bilinen bu antik kent, ulaşılması zor ve korunaklı bir tepe
üzerinde olması sebebiyle varlığını uzun süre korumuş,
Bizans Dönemi’nde de yerleşime sahne olmuştur.

In the course of the preliminary survey conducted
this year, a very well-preserved hamam structure with
three chambers and apses in the small valley at the city
entrance (Fig. 1) was identified. A mausoleum (heroon),
damaged by fire, had various architectural fragments
scattered across on the road leading to the city’s acropolis. Also located were a triple nave church with a wellpreserved eastern wall and architectural fragments in
the acropolis, the highest point of the city. Furthermore,
a sarcophagus made of local stone and ornate with
rosettes, bucrania, and wreaths, was also discovered.
Meydan Castle Settlement: This settlement is located
in the Meydan Kalesi vicinity of the Silifke district. The
settlement is sprawled across a rocky hill and its slopes.
The northern and northwestern parts of the settlement
are bordered by the Karyağdı valley, and these areas are
surrounded by extremely steep slopes. There is a datable
tower in the northernmost part of the hill (Fig. 2), which
is connected to a towered wall system that continues

Bu sene gerçekleştirilen ön araştırmada kent girişindeki küçük vadide apsisleriyle nispeten iyi korunmuş üç
mekânlı bir hamam yapısı (Res. 1), kentin akropolisine
çıkan yol üzerinde mimari parçaları etrafa dağılmış
ve burada çıkmış bir yangından tahrip olmuş bir anıt
mezar (heroon) ile kentin en yüksek yeri olan akropolis’inde doğu duvarı iyi korunmuş, üç nefli bir kilise
ve mimari parçaları tespit edilmiştir. Ayrıca, bu kilise
yakınlarında yerel kayadan işlenmiş, yüzeyi rozetler,
bukranion’lar ve çelenklerle süslü bir lahit mezar da tespit
edilmiştir.
Meydan Kalesi Yerleşmesi: Silifke İlçesi, Meydan Kalesi
Mevkii’nde bulunan bir yerleşmedir. Yerleşme kayalık bir
tepenin üstünde ve yamaçlarında gelişmiştir. Kuzey ve
kuzeybatısı Karyağdı Vadisi tarafından sınırlandırılmaktadır ve bu kısımlar çok dik yamaçlarla çevrelenmektedir. Tepenin en kuzeyinde tarihlenebilecek bir kule
bulunmaktadır (Res. 2). Bu kule güneye doğru devam
eden kuleli bir sur sistemiyle bağlantılıdır. Yerel kireçtaşı
rektogonal ve polygonal bloklardan harçsız inşa edilmiş
kule ve sur sistemi yerleşimin Hellenistik Dönem’de sahip
olduğu korunaklı kale karakterine uymaktadır.
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Fig. 2 Meydan Kalesi Settlement, general view with towers.

Res. 2 Meydan Kalesi Yerleşmesi, Kulelerle birlikte genel görünüm.

southwards (Fig. 2). Built with rectangular and polygonal
local limestone blocks, the mortar-free castle and wall
system complies with the characteristics of the sheltered
castle that the settlement had in the Hellenistic period.

Yerleşmenin en tepesinde kayaya oyulmuş, armut tipli
sarnıçlar ve khamasorion mezarlar da bulunmaktadır.
Güney yamaçlarda harman yerleri ve konut olması
muhtemel yapı kalıntıları tespit edilmiştir. Güneydoğu ve
güneybatı teraslarda ise tarım için teraslar oluşturulmuştur. Ayrıca güneydoğu teraslarda kireçtaşından podyumlar üzerine yerleştirilmiş, tam plastik, akroterli kapaklara
sahip lahitler toplu şekilde bulunmaktadır. Bununla birlikte yuvarlak mezar sunakları da tespit edilmiştir.

At the peak of the settlement are pear-shaped cisterns
and chamasorion sarcophagi carved in rock. Threshing
fields and building remains that might possibly be houses were identified on the southern slopes. Agricultural
terraces were created on the southeastern and southwestern terraces. Furthermore, sarcophagi with acroteria
on their lids set on limestone podiums were found collectively on the southeastern terraces. Along with these,
circular tomb altars were also identified.
The observations made here suggest that this settlement,
established during the Hellenistic period at a considerably strategic location for watch and defense purposes,
maintained its presence during the Roman and Late
Roman eras as a rural settlement based on an agricultural economy. The presence of sarcophagi with plastic
representation of figures of fine workmanship allows us
to state that Meydan Kalesi was a relatively prosperous
rural settlement.
Fatma Kuyusu Settlement: This settlement is located 10
km southwest of İmamlı Quarter of the Silifke district
and 2 km southeast of Karaböcülü. It is a small rural settlement on the side of the ancient road extending from
Silifke to İkiztepe. The most outstanding building in the

Yapılan gözlemler neticesinde, Hellenistik Dönem’de
oldukça stratejik bir mevkide etrafı gözetleme ve savunma amaçlı kurulmuş bu yerleşmenin, Roma ve Geç
Roma dönemlerinde tarım ekonomisine sahip kırsal bir
yerleşme olarak varlığını devam ettirdiği söylenebilir.
Yerleşmede bulunan, iyi işçilikli tam plastik lahitlerin
varlığı da, Meydan Kalesi yerleşmesinin nispeten zengin
bir kırsal yerleşme olduğunu söylemeye izin vermektedir.
Fatma kuyusu Yerleşmesi: Silifke İlçesi, İmamlı
Mahallesi’nin 10 km güneybatısında, Karaböcülü’nün
2 km güneydoğusunda yer almaktadır. Silifke’den
İkiztepe’ye doğru uzanan antik yolun kenarında bulunan
küçük bir kırsal yerleşmedir. Yerleşmede en dikkat çeken
yapı, 11,10 x 16,30 m ölçülerinde, yerel kireçtaşından
rektogonal taşlarla harçsız olarak örülmüş, dikdörtgen
planlı bir işlik yapısıdır (Res. 3). Yapının batı köşesinde
ezme işlemi için kullanılan hatılın yerleştirildiği delik
vardır.
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Fig. 3
Fatmakuyusu
Settlement,
workshop
building.
Res. 3
Fatmakuyusu
Yerleşmesi,
İşlik yapısı.

settlement is a rectangular workshop building measuring 11.10 x 16.30 m and constructed mortar-free with
local rectagonal limestone blocks (Fig. 3). In the western
corner of the building is a slot for a beam used for grinding. In the north part of the large workshop is a cistern
also built with rectagonal stones and featuring a well
curb. The cistern was built here in connection with the
production at the workshop.
To the east of the workshop are houses built with local
rectagonal limestone blocks, one of which features a
cross on its lintel. The houses share a common wall.
Determining the layout of the houses was impossible,
as they were greatly damaged. However, observations
reveal the presence of three or four houses in the area.
To the south of the settlement is a circular threshing floor
surrounded by large stones.
As evidenced by the remains on the surface, Fatma
Kuyusu was a small rural settlement focused primarily
on the production of olive oil and wine. The profile of
the settlement complies particularly with rural settlements of agricultural nature, which have multiplied in
the region, particularly in the 4th century A.D.
Akkey 1 Settlement: Akkey 1 is located 5 km east of
Karaböcülü vicinity of İmamlı Quarter in the Silifke
district. The houses with polygonal walls are located at
the center of this very small rural settlement. They are
often 7 x 7 m in size. A workshop carved into the living
rock was also identified. The cisterns are possibly among

Söz konusu büyük işliğin kuzeyinde yine rektogonal taşlardan inşa edilmiş, üzerinde kuyu bileziğinin yer aldığı
bir sarnıç bulunmaktadır. Bu sarnıç işlikteki üretim faaliyetleriyle bağlantılı olarak buraya inşa edilmiştir.
İşliğin doğusunda ise birinin lentosunda haç bulunan,
ortak duvarlı, yerel kireçtaşından rektogonal taşlarla inşa
edilmiş konutlar inşa edilmiştir. Söz konusu konutların
planlarını belirleyebilmek, fazlasıyla tahrip olduklarından, mümkün olamamıştır. Ancak yapılan gözlemler ile
alanda üç ya da dört konut bulunduğu söylenebilir.
Yerleşmenin güneyinde ise etrafı büyük taşlarla çevrilmiş,
daire planlı bir harman yeri bulunmaktadır.
Fatma kuyusu yerleşmesi, yüzeydeki kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla, daha çok zeytinyağı ve şarap üretimine
yoğunlaşmış, küçük bir kırsal yerleşmedir. Bu yerleşme
bölgede özellikle MS 4. yy.’dan itibaren çoğalmaya başlayan tarımsal nitelikli kırsal yerleşmelerin karakteriyle
uyuşmaktadır.
Akkey 1 Yerleşmesi: Silifke İlçesi, İmamlı Mahallesi,
Karaböcülü Mevkii’nin 5 km doğusunda yer almaktadır. Oldukça küçük bir kırsal yerleşme olan Akkey
1’de polygonal duvarlı konutlar yerleşmenin ortasında
kümelenmiştir. Genelde 7 x 7 m boyutlarındadırlar.
Yerleşmede tespit edilmiş bir tane anakayaya oyulmuş
işlik de tespit edilmiştir. Sarnıçlar ise muhtemelen yapı
yıkıntılarının arasında kalmıştır. Yerleşmede ayrıca bir
adet de khamasorion mezar bulunmaktadır (Res. 4).
Akkey 1 yerleşmesi muhtemelen Hellenistik Dönem’den
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itibaren Roma Dönemi içlerine kadar varlığını sürdürmüş
bir kırsal yerleşmedir.
Akkey 2 Yerleşmesi: Akkey 1 yerleşmesinin yaklaşık 100
m kadar güneyinde yer almaktadır. Bu yerleşmede büyük
rektogonal taşlardan inşa edilmiş 10,60 x 5,20 m boyutlarında bir işlik yapısı tespit edilmiştir. Yapının kuzey
duvarında ezme işlemi için kullanılan bir hatıl deliği
bulunmaktadır .
Yerleşmenin doğusunda ise konutlar kümelenmiştir. Ancak oldukça tahrip olmuşlardır ve planlarını
belirlemek neredeyse imkansızdır. Konutlar kireçtaşından moloz taş duvarlarla inşa edilmiş olup, bazılarında ikinci kata işaret eden kemer taşı kalıntılarına
rastlanmıştır.

Fig. 4   Akkey 1 Settlement, khamasorion sarcophagus.
Res. 4 Akkey 1 Yerleşmesi, Khamasorion mezar.

the building remains. There is also a chamasorion
sarcophagus in the settlement (Fig. 4). As a rural settlement, Akkey 1 possibly maintained its presence from the
Hellenistic period until many years into the Roman era.
Akkey 2 Settlement: It is located approximately 100 m
south of Akkey 1 settlement. Built with large rectagonal
blocks, a workshop building of 10.60 x 5.20 m in size
was identified. There is a beam slot used for grinding on
the north side of the wall.

Yerleşmenin yaklaşık 30 m güneybatısında ise 10 m
çapında bir harman yeri bulunmaktadır (Res. 5).
Akkey 2 yerleşmesinde akroter kapaklı bir khamasorion
mezar ile yine khamasorion bir bebek mezarı tespit
edilmiştir.
Bu yerleşme Geç Roma Dönemi’nde bölgede görülen
küçük kırsal yerleşmelerin karakteristik bir örneğini oluşturmaktadır.

Houses are clustered on the east of the settlement.
However, they are considerably damaged, and it is
virtually impossible to determine their plan. The houses

Hatbeleni Yerleşmesi: Silifke İlçesi, İmamlı Mahallesi,
Hatbeleni Mevkii’ndedir. Küçük bir kırsal yerleşmedir. Doğu-batı yönünde yayılmıştır. Konutlar batıda yer
almaktadır ve en az 5 adet konut olduğu tespit edilmiştir.

Fig. 5 Akkey 2 Settlement, threshing floor.

Res. 5 Akkey 2 Yerleşmesi, Harman yeri.
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Fig. 6
Hatbeleni
Settlement,
workshop carved
in rock.
Res. 6
Hatbeleni
Yerleşmesi,
Kayaya oyma işlik.

are built with limestone rubble, and some even reveal
keystone remains, which points to the presence of a
second floor.

Konutlar içerisinde moloztaş duvarlı örneklerin yanı sıra
oldukça özensiz polygonal duvarlı örnekler de mevcuttur. Konutların inşasında yer yer anakaya da kullanılmıştır.

There is a threshing floor 10 m in diameter approximately 30 m southwest of the settlement (Fig. 5). A chamasorion sarcophagus with a lid with acroterium, as well as a
chamasorion sarcophagus of a baby was identified in the
Akkey 2 settlement. This settlement constitutes a characteristic example of the small rural settlements seen in this
area during the Late Roman era.

Yerleşmede anakayaya işlenmiş, üç adet toplama havuzuna sahip bir işlik belgelenmiştir (Res. 6). Ayrıca,
oldukça tahrip olmuş bir başka yapı da, içinde ezme taşı
bulunduğundan işlik olarak tanımlanabilmiştir.

Hatbeleni Settlement: It is located in the Hatbeleni
vicinity of İmamlı Quarter in the Silifke district. It is
spread in an east-west direction. The houses are located
on the west side, and at least five dwellings were identified. Apart from examples with rubble walls, others with
very slipshod polygonal houses were also present. Living
rock was occasionally used in the construction of the
houses as well.
A workshop with three storage reservoirs built into the
living rock was also identified in the settlement (Fig. 6).
Furthermore, another considerably damaged structure
was also defined as a workshop from thea grinding stone
inside it.
The cisterns in the settlement are comprised of pearshaped examples carved into the rock.
A threshing floor with a diameter of nearly 20 m was
discovered immediately to the east of the settlement.
As seen from the building remains, Hatbeleni was a
small rural settlement largely inhabited during the Late
Roman period.

Yerleşmedeki sarnıçlar kayaya oyulmuş, armut biçimli
örneklerden oluşmaktadır.
Yerleşmenin hemen doğusunda ise çapı yaklaşık 20 m
olan bir harman yeri tespit edilmiştir.
Hatbeleni yerleşmesi, yapı kalıntılarından anlaşıldığı kadarıyla Geç Roma Dönemi’nde yerleşime sahne
olmuş, küçük bir kırsal yerleşmedir.
Aşağıkiaraca Yerleşmesi: Silifke İlçesi, İmamlı Mahalle
si’nin yak. 7 km güneybatısında yer alan Aşağıkiaraca
mevkiinde bulunan bir tepe üstü yerleşmedir.
Bu yerleşme diğerlerine oranla daha büyük bir alanı
kaplamaktadır. Konutlar yıkıntı halinde olmakla birlikte,
lentolarında labut, phallos, üzüm salkımı ve çelenk gibi,
yöreye özgü kabartmalar bulunmaktadır. Duvarlar ise
düzensiz bir polygonal örgü göstermektedir. Evler içinde
sütunlar da bulunmaktadır. Konutlardaki bu özellikler,
yerleşmenin Hellenistik Dönem’den itibaren var olduğunu kanıtlamaktadır.
Yerleşmede kayaya oyma işlikler tespit edilmiştir. Bunun
yanı sıra, yerleşimin doğusunda oldukça özenli bir işçilik gösteren polygonal duvarlı bir işlik vardır. Yapı 9,00
x 5,10 m boyutlarındadır (Res. 7). Bu işliğin kuzey
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Fig. 7
Aşağıkiaraca
Settlement,
workshop with
polygonal wall.
Res. 7
Aşağıkiaraca
Yerleşmesi,
Polygonal duvarlı
işlik.

Aşağıkiaraca Settlement: Located approximately 7 km
southwest of İmamlı Quarter in the Silifke district, the
settlement at Aşağıkiaraca vicinity is set on a hill.
This settlement is sprawled across an area larger than the
others. While the houses are in ruins, they feature reliefs
particular to the region in their lintels such as cudgels,
phalluses, bunches of grapes, and garlands. The walls
display an uneven polygonal texture, and there are also
columns inside the houses. These features of the houses
prove that the settlement existed in the Hellenistic
period.
Workshops carved in rock were identified at the settlement. Apart from these, there is a wall of meticulous

bitişiğinde de rektogonal taşlardan örülmüş duvarlara
sahip, 11,00 x 5,60 m boyutlarında bir başka işlik bulunmaktadır. Ayrıca 2,80 x 6,20 m ölçülerinde kemerli bir
sarnıç da belgelenmiştir. Yerleşmede iki adet, etrafı taşlarla çevrelenmiş harman yeri bulunmaktadır.
Aşağıkiaraca Yerleşmesi ekonomisi zeytinyağı ve şarap
üretimine dayanan, bu yöredeki büyük kırsal yerleşmelerden biridir. Mimari özelliklerine bakıldığında Hellenistik
Dönem’den Roma Dönemi içlerine kadar varlığını sürdürmüş bir yerleşme olarak öne çıkmaktadır.
Akkeçili Çiftlik Evi Kompleksi: Silifke İlçesi, İmamlı
Mahallesi’nin yak. 3 km batısında yer alan Akkeçili
yerleşmesinde sadece, oldukça büyük bir çiftlik evi

Fig. 8
Akkeçili,
farmhouse
complex.
Res. 8
Akkeçili Yerleşmesi,
Çiftlik evi
kompleksi.
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polygonal workmanship in the east side of the settlement. The structure is 9.00 x 5.10 m in size (Fig. 7).
Next to the northern side of this workshop is another
one 11.00 x 5.60 m in size and built with rectagonal
blocks. Furthermore, an arched cistern measuring 2.80 x
6.20 m was also documented. The settlement features
two threshing floors surrounded by stones.
With its economy based on the production of olive oil
and wine, Aşağıkiaraca is one of the largest settlements
in this area. Based on its architectural characteristics, it
stands out as a settlement that continued to exist from
the Hellenistic period way into the Roman era.
Akkeçili Farmhouse Complex: Located 3 km west of
İmamlı Quarter in the Silifke district, Akkeçili features
only a large farmhouse complex. Unlike the settlements
mentioned above, it does not have a village character
that includes houses. On the contrary, it must be an
agricultural production area developed around a singular farmhouse.
Constituting its core, the large farm complex is stretched
in an east-west direction (Fig. 8). The best preserved part
is the high south wall 40 m long and 2.50 m. The wall is
built without mortar and dressed with rectagonal stones
of large anathyrosis. This large farmhouse complex must
have an overall rectangular layout measuring 30 x 20 m
based on the measurements taken from the preserved
parts. The interior of the building is divided into rooms,
but as they are buried under the ruins, it was not possible
to determine their number. There are keystone remains
inside also, which points to the presence of a second
floor. There is door with preserved frames and lintels in
the east side. Based on the features of the building, we
can say it was used heavily during the Roman era.

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI
kompleksi bulunur. Yukarıda sayılan yerleşmeler gibi
konutları da içeren bir köy karakterine sahip değildir.
Bunun yerine tekil bir çiftlik evi etrafında gelişmiş bir
tarımsal üretim yerleşmesi olmalıdır.
Yerleşmenin özünü oluşturan büyük çiftlik kompleksi
doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır (Res. 8). En iyi
korunmuş kısmı, 40 m uzunluğunda, 2,50 m yüksekliğinde korunmuş olan güney duvarıdır. Duvar büyük
anathyrosis’li rektogonal taşlardan harçsız olarak örülmüştür. Yapının batı duvarı da nispeten iyi korunmuş
olup, aynı işçiliği göstermektedir. Bu büyük çiftlik evi
kompleksi, korunmuş kısımlarından alınan ölçülere göre
30 x 20 m boyutlarında, dikdörtgen bir plana sahip
olmalıdır. Yapının içi odalara bölünmüştür, ancak yıkıntılar altında kaldığından kaç oda olduğunu belirlemek
mümkün olamamıştır. İçeride kemer taşı kalıntıları da
mevcuttur. Bu ikinci bir kata işaret eder. Yapının doğusunda söve ve lentoları korunmuş bir kapısı vardır.
Yapının özelliklerinden Roma Dönemi’nde yoğunlukla
kullanıldığı söylenebilir.
Çiftlik evinin hemen güneyinde anakayaya oyulmuş
bir işlik bulunmakta, güneydoğusunda ise inşa edilmiş
büyük bir sarnıç yer almaktadır.

There is a workshop carved into the living rock immediately south of the farmhouse, and a large cistern was
built in its southeast part.

202

ANMED 15 2017,  203-212

Surveys on the Transportation Systems in
Lycia/Pamphylia 2016
Likya/Pamfilya Ulaşım Sistemleri
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The frame of the 2016 campaign covered the ancient
roads and inter-settlement connections basically in the
Eşen Valley1. Our fieldwork lasted from August 22 to
September 10, 2016, and the first five days covered the
Aksu district of Antalya with daily research trips. Part of
the fieldwork from August 27 to September 10 covered
areas within the districts of Fethiye and Seydikemer in
Muğla province. Our survey in Aksu district concerned
the ancient road stretching northeastward from north of
Lyrboton Kome. In the district of Fethiye and Seydikemer
of Muğla our work focused on the identification of road
connections between Telmessos (Fethiye), Kadyanda
(Üzümlü), Araksa (Ören), Oinoanda (İncealiler), Tlos
(Yaka/Düğer), and Pinara (Minare).

I. ROADS AND ROUTES SURVEYED
1. Between Tlos (Yaka) and Oinoanda (İncealiler) –
North half of the road
This road is listed on the Pataran Road Monument (PS)
as “ἀπὸ Τλῶ εἰς Οἰνέανδα(sic) διὰ Πλατα[...] στάδια σ..′”,
1 The original title of our survey conducted by the Research
Center on Mediterranean Languages and Cultures of Akdeniz
University is “Surveying the Transportation Systems in
Lycia/Pamphylia with Respect to Epigraphy and HistoricalGeography”. Other members of the survey team are research
assistants H. Uzunoğlu and F. Avcu, as well as Y. Doğan,
S. Yeni, F. Çelebi, and Y. E. K. Yılmaz. We would like to
express our gratitude to our team members for their efforts
and contributions to the survey as well as the state representative G. Çekmeceli for her contributions. The research
is financially sponsored by Akdeniz University’s Scientific
Research Projects Coordination Unit (projects nos. SBA2015-937 and SBA-2016-1675) and Koç University AKMED
(Suna & İnan Kıraç Research Center for Mediterranean
Civilizations).

2016 yılı araştırmamızın kapsamı temel olarak Eşen
Vadisi’ndeki antik yolların ve yerleşimler arası bağlantıların tespitini içermiştir1. Araştırmalarımız 22 Ağustos – 10
Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, bu
sürecin ilk beş günü Antalya – Aksu civarında geçmiş,
günü birlik araştırmalar yapılmıştır. 27 Ağustos – 10
Eylül tarihleri arasında ise araştırma, Muğla İli – Fethiye
ve Seydikemer sınırları içerisinde yapılmıştır. Antalya –
Aksu’daki araştırmalarımız Lyrboton Kome’nin hemen
kuzeyinden kuzey doğuya doğru ilerleyen antik yolla
ilişkilidir. Muğla – Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde
ise Telmessos (Fethiye), Kadyanda (Üzümlü), Araksa
(Ören), Oinoanda (İncealiler), Tlos (Yaka/Düğer), Pinara
(Minare) arasındaki yol bağlantılarının tespitine yönelik
olmuştur.

I. ARAŞTIRILAN YOLLAR VE GÜZERGÂHLARI
1. Tlos (Yaka) – Oinoanda (İncealiler) arası –
Yolun kuzey yarısı
Patara Yol Anıtı’nda bu yol “ἀπὸ Τλῶ εἰς Οἰνέανδα(sic)
διὰ Πλατα[...] στάδια σ..′” şeklinde, yani “Tlos’tan
1 Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araş
tırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarımızın
tam başlığı “Likya/Pamfilya Ulaşım Sistemlerinin Epigrafik
ve Tarihi Coğrafik Açılardan Araştırılması” şeklindedir. Arş.
Gör. H. Uzunoğlu, Arş. Gör. F. Avcu, Y. Doğan, S. Yeni, F.
Çelebi ve Y. E. K. Yılmaz araştırmaya katılan diğer üyelerimizdir. Gösterdikleri gayret ve katkılar için ekip üyelerimize
ve araştırmamıza sağladığı katkıları için bakanlık temsilcimiz Sayın G. Çekmeceli’ye içten teşekkürlerimizi sunarız.
Araştırma Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi (SBA-2015-937 ve SBA-2016-1675 kodlu projeler) ile Koç Üniversitesi AKMED (Suna & İnan Kıraç
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi) tarafından mali
olarak desteklenmektedir.
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that is, “from Tlos to Oineanda (sic) via Plata[. . .] 200
+ ? stadia”. In the previous fieldwork we had tracked
the section up to the Köristan – Çökek area. The settlement of Plata[…] has not been localized due to a lack
of data, but the remains at Dikmen Tepe and Köristan or
Çökek Asarı were proposed previously. The settlement
at Zindan, located 3.5 km as the crow flies southeast of
Köristan, is more of importance for its temples and other
structural remains that are attested. Therefore, it should
also be considered that the settlement “Plata[…]” could
actually be a settlement centered at Zindan and encompassing the remains at Köristan and Dikmen Tepe. Thus,
the road from Tlos to Oinoanda would pass through the
western part of Plata[…] without entering the urban area.
It was seen that the northern part of the road could follow two different routes, which overlap partially. The
first route follows east of the Bayırköy – Ortapınar – Kat
area – Nohutlu – Derinçukur – Aykırtça – Belarası –
Çukuryurt – Kurttaşı line. The road climbs uphill northward near Ambarkavak to the east of Bayırköy, and
reaches the Kat area and Nohutlu Beli following a more
level route about 200 m east of the modern road. Traces
of this ancient road can be tracked on the surface. After
Nohutlu Beli, the road descends zigzagging between the
valleys down to Belarası and then ascends to Çukuryurt.
Its traces in this area mostly lie under the modern road,
and where it did not, it could be tracked partially. The
road that should extend northward from Çukuryurt could
not be identified clearly up to Kurttaşı. Pipe fragments
possibly belonging to the ancient waterway were attested at Kurttaşı area. From this point up to Oinoanda, the
road is trackable to a great extent, and its retaining walls
have survived in good condition. The road stretches as
straight as possible on the ridge toward Oinoanda. A
milestone identified on the way evinces the route. One
of the six fragments of this milestone 6 omicron 10 cm
in diameter is difficult to discern. Traces of an alpha are
noted within the omicron (“1” MP). Our measurements
indicated the distance from this point to the city gate to
be 1.5 km; thus the location of the milestone is correct.
This road was marked with yellow and red signs by route
identifiers, who also put up small stone piles at various
spots along it. However, one of the marks was directly
painted on this milestone (Fig. 1). Adding up the length
measured last year and the section measured this year,
we noted that the distance between Tlos and Oinoanda
is about 43 km.
The second alternative is related with the ancient
remains at the Elmaağacı area, which is located about
1.5 km south of Çukuryurt. On the southeast façade of
a rock here is a chamosorion with a tabula ansata framing a worn inscription now illegible and a soldier figure
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Oineanda’ya (sic) Plata[. . .] üzerinden 200 + ? stadion”
olarak verilmiştir. Geçen yılki araştırmada bu yolun
Köristan – Çökek civarlarına kadar olan kısmı yapılmıştı.
Anıtta bahsi geçen Plata[…] yerleşiminin kesin lokalizasyonu veri eksikliği nedeniyle yapılamamış olmakla birlikte, Dikmen Tepe ve Köristan kalıntıları ya da Çökek Asarı
daha önceden önerilmişti. Köristan’ın kuş uçumu 3,5 km
güneydoğusunda yer alan Likçe bir yazıt parçasının da
ele geçtiği Zindan yerleşimi, tapınaklar ve pek çok yapı
kalıntısıyla daha nitelikli bir yerleşim yapısına sahiptir. Bu
nedenle de Plata[…]’nın Köristan ve Dikmen Tepe’deki
kalıntıları da içine alacak şekilde Zindan merkezli bir
yerleşim olma olasılığı da dikkate alınmalıdır. Zira böylece Tlos – Oinoanda yolu Plata[…]’nın kentsel alan
sınırlarına girmeden onun batı topraklarından geçmiş
olacaktır.
Yolun kuzey kısmının, kısmen örtüşen iki ayrı yerden
gidebileceği görülmüştür. Bunlardan ilki Bayırköy doğusu – Ortapınar – Kat Mevkii – Nohutlu – Derinçukur
– Aykırtça – Belarası – Çukuryurt – Kurttaşı hattıdır.
Bayırköy’ün doğusunda Ambarkavak yakınlarında dağ
yamacından kuzeye tırmanan yol modern berkitme
yolun yak. 200 m kadar doğusundan daha düz bir
hatta Kat Mevkii’ne ve Nohutlu Beli’ne ulaşmaktadır. Bu
eski yolun izleri arazi üzerinde görülebilir durumdadır.
Nohutlu Beli’nden sonra yol vadiler arasından zikzaklar
yaparak Belarası’na inmekte, oradan da Çukuryurt’a
çıkmaktadır. Bu aradaki yol izleri çoğunlukla berkitme
yolun altında kalmıştır ve berkitme yolun kapatmadığı bazı alanlarda eski yol kısmen takip edilebilmiştir. Çukuryurt’tan kuzeye ilerlemesi beklenen yolun
Kurttaşı’na kadar olan kısmı arazi üzerinde kesin olarak
tespit edilememiştir. Kurttaşı Mevkii’nde antik su yoluna
ait olabilecek künk kırıkları görülmüştür. Bu noktadan itibaren Oinoanda’ya kadar ilerleyen yolun büyük bir kısmı
görülebilir durumda olup, istinat duvarları çoğunlukla

Fig. 1   Oinoanda, Paint on the milestone.
Res. 1 Oinoanda, Miltaşı ve üzerindeki boya.
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Fig. 2   Elmaağacı, Sarcophagus with inscription.

Res. 2 Elmaağacı, Yazıtlı Lahit.

in relief (Fig. 2). Next to it are four more soldier figures
in relief and dioskuroi facing each other and possibly a
goddess between them. Just to the east of this rock are
the remains of a building and potsherds. This tomb, the
reliefs, and other remains located within the territory of
Oinoanda suggest the presence of road passing through
here. The road coming here is more likely to have
extended through the valley 3 km east of Nohutlubeli,
without passing by it. Proceeding eastward from these
remains, there is a discernible route stretching along
the creek that flows into the valley. This road is almost
entirely built with stones, and its retaining walls can be
tracked almost without interruption. However, it was
understood that this road was built recently for timber
transportation. This recent road terminates about 1.70
km later, and no traces were attested proceeding toward
Oinoanda/İncealiler. Past the mountain pass toward
İnceliler are other roads with similar stone construction,
but these recent roads do not target Oinoanda but rather
the village of İncealiler. Furthermore, it is not known
whether these roads were built following earlier traces. It
also seems possible to reach Oinoanda via these roads.

günümüze kadar ulaşabilmiştir. Yol Oinoanda’ya sırt
üzerinden mümkün olduğunca doğrudan ilerlemektedir.
Yol üzerinde bulunan bir miltaşı hattın doğruluğunu
ispatlamaktadır. 6 parça halinde bulunan bu miltaşının
bir parçasının üzerinde 10 cm çapında zor görülebilen
bir omikron bulunmaktadır. Omikron harfinin içinde
bir adet alpha (“1” mp) harfinin izleri okunmaktadır.
Yaptığımız ölçümler, burası ve kent girişi arasının 1,5 km
kadar olduğunu, dolayısıyla miltaşının yerinin de doğruluğunu göstermiştir. Bu yol rota tespitçileri tarafından
sarı kırmızı işaretlerle işaretlenmiş ve yol boyunca çeşitli
noktalarda küçük taş kuleleri yapılmıştır. Fakat işaretlerden bir tanesi doğrudan bu miltaşı üzerine boyanmıştır
(Res. 1). Geçen yılki kısmın ölçümü ile bu yılki kısım
toplandığında Tlos – Oinoanda arası yak. 43 km’lik bir
mesafe tutmaktadır.

2. Between Araxa (Ören) and Oinoanda (İncealiler)
The monument cites this road as ἀπὸ Ἀράξων εἰς
Οἰνόανδα σ[τ]άδια ρνβ′, that is, “from Araxa to Oinoanda
152 stadia (about 28.1 km).” The distance as the crow

İkinci alternatif ise Elmaağacı Mevkii’ndeki antik kalıntılarla ilişkilidir. Çukuryurt’un yak. 1.5 km güneyinde
konumlanan bu mevkiide bulunan bir kayalığın güneydoğu yüzünde tabula ansata içinde aşınmadan dolayı
okunamayan yazıtı ve kabartma şeklinde bir asker figürü
bulunan bir khamosorion mezar görülmüştür (Res. 2).
Hemen yanında 4 adet kabartma asker figürü ve arasında çok net belli olmayan ancak tanrıça olabilecek bir
figürün bulunduğu birbirine dönük dioskouroi kabartması görülmüştür. Ayrıca bu kayalığın hemen doğusunda da bir bina ve seramik kalıntıları bulunmaktadır.
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Fig. 3
Kayabaşı –
Kayayüzü area
road support walls.
Res. 3
Kayabaşı –
Kayayüzü Mevkii
yol destek duvarları.

flies between Araxa and Oinoanda is about 17 km.
Therefore, a variation of 11 km should have arisen
from zigzagging in the mountains or other topographic
situations. Nevertheless, although we followed the road
traces at many places, the distance we calculated is
6 km shorter than the distance given by the monument.
This shortfall might be due to our failure to identify zigzagging sections or to a different route from Karabel to
Oinoanda.
The ancient road leaving today’s Ören climbs eastward
right after the modern bridge to the east of the settlement. Near this modern bridge are a mill and an oven
dating from recent centuries. The road proceeds eastward following the Cinlikavak – Okatacak – Dümen
Mezarlığı line and leads to an Ottoman cistern passing
by the remains of some ancient structures about 3 km
later. About 800 m after this cistern is a farmstead with
tower at Çevlik area on a hillock to the left of the road.
This farmstead with a tower measures about 15 × 40 m,
and its masonry is coarse cyclopic. It contains a wine/
olive basin. Its west façade has a wall of 3 m. Along the
road are terrace walls reaching a height of 2 m. At the
Kayabaşı – Kayayüzü areas, the road has been reinforced
with parapet-/barrier-like protrusions rising about 45 cm
from the ground, which reach a total height of 172 cm
at places (Fig. 3). This is the first time we encountered
such road barriers ls in Lycia. They feature small broken
stones and mortar, which are usually attested in the postByzantine period. The road in this part is called “Rock

Oinoanda teritoryumunda kalması gereken bu mezar,
kabartmalar ve diğer kalıntılar buradan bir yol geçmesi
gerektiğini göstermiştir. Buraya gelebilecek bir yolun,
Nohutlu Beli’ne uğramadan, onun yak. 3 km doğusunda
bulunan vadiden geçmiş olması daha olasıdır. Söz konusu kalıntılardan doğuya doğru devam edildiğinde vadi
içerisine giren dere kenarından ilerleyen bir güzergâh
gözlemlenebilmektedir. Bu hattan ilerleyen yol tamamen
örme taş işçiliği ile yapılmış olup, neredeyse kesintisiz bir
şekilde istinat duvarları takip edilebilmektedir. Fakat bu
yolun yakın dönemde yapıldığı ve kereste taşımacılığı ile
ilgili olduğu anlaşılmıştır. Sonradan yapılmış olan bu yol
yak. 1.70 km sonra kesilmektedir ve Oinoanda/İncealiler
yönüne devamında yola ilişkin belirgin bir iz bulunamamıştır. İncealiler yönüne doğru beli aştıktan sonra
yine benzer duvar işçiliği gösteren yollar bulunmaktadır,
fakat bu yakın dönem yollarının hedefi Oinoanda değil
İncealiler Köyü’dür. Bununla birlikte bu yolların daha
eski bir izleği takiben açılıp açılmadığı bilinmemektedir.
Zira bu yollar aracılığı ile de Oinoanda’ya ulaşmak gayet
mümkün görünmektedir.

2. Araksa (Ören) – Oinoanda (İncealiler) arası
Anıtta bu yol ἀπὸ Ἀράξων εἰς Οἰνόανδα σ[τ]άδια ρνβ′, yani
“Araksa’dan Oinoanda’ya 152 stadion (yak. 28,1 km)”
şeklinde verilmektedir. Araksa ve Oinoanda arası kuş
uçumu yak. 17 km kadardır. Bu bağlamda izlenecek olan
hattın 11 km’lik fazlalığı aralarındaki dağlık kesimlerdeki
zikzak ya da topografik uzatmalarda aranmalıdır. Bununla
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birlikte yol kalıntılarına sıkça rastlamış olmamıza rağmen
ölçtüğümüz tahmini mesafe SP’te verilenin 6 km kadar
altında kalmaktadır. Bu eksik büyük ihtimalle yolun zikzak yaptığı yerlerin tespit edilemeyişi ya da Karabel’den
sonra Oinoanda yönüne farklı bir güzergâhtan ilerlemiş
olabileceğinden kaynaklanmaktadır.

Fig. 4   Kayabaşı – Kayayüzü area road retaining walls.
Res. 4 Kayabaşı – Kayayüzü Mevkii yol istinatları.

Road” by the locals. At various spots, paving and retaining walls are clearly discernible (Fig. 4). After a while the
road reaches a level area above with a cistern. Another
cistern is found where the ancient road joins the modern
road, where there is also an inn. Thus, it is inferred that
this road was used also during the Ottoman period. After
merging with the asphalt road, this road runs mostly
underneath the modern road up to the Daydır area in the
direction of Karabel. The old road diverts from the main
road to this area where there are an inn and a cistern
and reaches Karabel extending parallel to the modern
road. It then merges with the modern road just at the
beginning of Karabel. The road proceeds along the left
bank of the creek along Buzlukavak area after the Daydır
Han and reaches the Başgeçit area where the pavement
stones are in good condition and where the road crosses
the creek. After this point, the road reaches the Başgeçit
Han located about 300 m northeast and from there to
the beginning of Karabel about 600 m later. The distance measured up to this point is about 14 km. If this
measurement is correct, then there should be another
14 km remaining according to the monument. However,
this is long for the distance remaining. Thus, there
are four possibilities based on the direction of arrival
into the city:
1. The first is the route via Belarası, which seems to be
the most suitable for the topography. Considering
the fact that the Tlos – Oinoanda road also reaches
Belarası, it seems plausible that the road coming from
Araxa proceeds for 3.5 km from Başgeçit towards
Belarası and merges with the road coming from Tlos.
In this case the road reaches Oinoanda about 6 km
after Başgeçit. However, this route measures about
20 km, hence is 8 km shorter than it should be.

Günümüz Ören’den çıkan eski yol yerleşimin hemen
doğusundaki modern köprü sonrasında doğrudan doğu
yönünde tırmanmaktadır. Bu modern köprü yakınlarında
yakın dönemden bir değirmen ve bir fırın bulunmaktadır.
Cinlikavak – Okatacak – Dümen Mezarlığı hattından
doğuya ilerleyen yol yaklaşık 3 km sonra bazı antik
bina kalıntılarının yanından geçerek bir Osmanlı sarnıcına ulaşmaktadır. Bu sarnıçtan yak. 800 m sonra yolun
solunda bir tepecik üzerinde Çevlik Mevkii’nde geniş
bir kuleli çiftlik binası görülmektedir. Yaklaşık 15 x 40
m büyüklüğündeki bu kuleli çiftlik yapısı, kaba kiklopik
duvar örgülü olup, içinde şarap/zeytin teknesi bulunmaktadır. Yapının batı cephesi yak. 3 m duvarla örülüdür. Yol boyunda yüksekliği 2 m’yi bulan teras duvarları
bulunmaktadır. Kayabaşı – Kayayüzü mevkilerinde yol 45
cm kadar zemin seviyesinden yukarıya çıkan ve toplam
yüksekliği yer yer 172 cm’yi bulan korkuluk/bariyer gibi
çıkıntılarla desteklenmiştir (Res. 3). Bu tip yol duvarlarına Lykia Bölgesi araştırmalarımızda ilk defa rastlanmıştır.
Bu duvarlarda genellikle Bizans dönemi sonrası görülen
küçük kırma taş ve harç kullanılmıştır. Yolun bu kısımlarından kaynaklı yol genel olarak halk tarafından “Kaya
Yolu” olarak adlandırılmaktadır. Yolun değişik kısımlarında döşemeler ve istinat örgüleri oldukça iyi gözlemlenebilir durumdadır (Res. 4). Yol bir süre sonra yukarıda bir
düzlüğe ve bir sarnıca ulaşmaktadır. Yolun ulaştığı diğer
bir sarnıç da modern yola katıldığı yerdedir, aynı yerde
bir de han bulunmaktadır. Böylelikle yolun Osmanlı
dönemlerinde de kullanıldığı anlaşılmaktadır. Asfalt yol
ile birleştikten sonra bu yol Karabel yönünde çoğunlukla
modern yolun altında Daydır Mevkii’ne kadar ulaşmaktadır. Eski yol ana yoldan hem bir han hem de bir sarnıcın bulunduğu bu mevkiide sapmaktadır ve modern yola
paralel bir şekilde Karabel’e kadar ulaşmakta ve Karabel
başında modern yolla tekrar birleşmektedir. Yol Daydır
Han’dan sonra Buzlukavak Mevkii boyunca derenin
solundan ilerlemekte ve döşeme taşlarının günümüze iyi
ulaştığı ve dereyi geçiş noktası olan Başgeçit Mevkii’ne
varmaktadır. Bu noktadan sonra yol yaklaşık 300 m
kadar kuzeydoğuda bulunan Başgeçit Hanı’na, oradan
da 600 m kadar sonra ise Karabel başına ulaşmaktadır.
Bu noktaya kadar ölçülen toplam mesafe yak. 14 km
kadardır. Yani eğer buraya kadar doğru ölçülmüşse, anıtın verdiği bilgiye göre geriye yak. 14 km’lik bir yol kalmaktadır ki, bu mesafe arazide kalan kısım için uzun gelmektedir. Buna göre kente giriş yönüne göre dört ihtimal
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2. In case the arrival in Oinoanda is from the west, this
leaves a distance of about 6-7 km, which is similar
to number 1.
3. In case the arrival is from the east side of Oinoanda
(which is not topographically convenient as it is
a detour), then the distance from the beginning of
Karabel reaches 12 km, which adds up to 26-27 km
and fits the distance the monument gives.
4. Another possibility, which we have not field-tested,
is that the route zigzags up to Yaylapatlangıç via the
deep and steep valleys to the north of Araxa. In case
it arrives in Oinoanda from its west, then the distance
fits. In this case the question arises why this route
was preferred. This likelihood needs to be checked
in the field.
Consequently, with respect to topography, the Başgeçit
– Belarası – Kurtaşı – Oinoanda route seems to be
more convenient for the last section of the road coming from Araxa. Yet, to be able to explain the missing
8 km, it is necessary to make additional observations in
the field.

3. Between Kadyanda (Üzümlü) and Araxa (Ören)
The monument lists this road as “ἀπὸ Καδυάνδ[ων εἰς
Ἄραξ]α στάδια ρη′,” that is, “from Kadyanda to Araxa
108 stadia (ca. 20 km)”. No traces of a road along this
line have been attested. Part of this road should have
remained under the modern asphalt road extending via
Ortaköy. It is very likely that this road descends along
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bulunmaktadır:
1. İlk ihtimal topografiye göre en uygunu gibi görünen
Belarası yoludur. Tlos – Oinoanda yolunun Belarası’na
ulaştığı göz önüne alındığında, Araksa’dan gelen
yolun Başgeçit’ten Belarası yönüne 3,5 km ilerledikten sonra Tlos’tan gelen yol ile birleşmesi oldukça
uygun görünmektedir. Bu durumda yol, Başgeçit’ten
itibaren yak. 6 km’de Oinoanda’ya ulaşabilmektedir.
Fakat böyle bir yol toplamda yak. 20 km yapmakta ve
8 km eksik kalmaktadır.
2. Oinoanda kentinin eğer batısından bir giriş yapılmışsa, bu sefer kalan mesafe takriben 6-7 km kadar
olmaktadır ki, bu da mesafe eksiği bakımından 1.
madde gibidir.
3. Oinoanda’nın doğu girişinden verilmişse (ki bu da
topografik açıdan uygun olmayıp yolu çok uzatmaktadır) o zaman Karabel başından itibaren 12 km
kadar yapmaktadır, bu da toplamda 26-27 km’ye
denk gelmekte ve anıt ile uyum içinde görünmektedir.
4. Arazi incelemesini yapmadığımız diğer bir ihtimal
ise Araksa’nın kuzeyindeki derin ve sarp vadilerden
zikzaklarla Yaylapatlangıç’a çıkan yoldur. Bu yol
Oinoanda’nın batısından giriş yaptığı takdirde verilen
mesafe tutmaktadır. Böyle bir durumda neden buranın seçilmiş olabileceği sorusu meydana çıkacaktır.
Bu ihtimal arazi üzerinde incelenmelidir.
Sonuç olarak, topografik açıdan Başgeçit – Belarası –
Kurtaşı – Oinoanda hattı, Araksa’dan gelen yolun son

Fig. 5
Üzümlü, Sazak area,
Rock tomb.
Res. 5
Üzümlü, Sazak Mevkii,
Kaya mezar.
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the western slopes of Kadyanda and merges with the
modern asphalt road at the point, where an Ottoman
cistern is located. About 2 km before Ortaköy there is
rock tomb with a Lycian inscription, which suggests
that the road passed by there (Fig. 5). It is likely that it
crossed the Eşen River via a bridge about 1.5 km north
of the modern bridge and proceeded to Araxa. In case
the calculation is based on the location of the modern
bridge, then the distance falls short by 2.5 km. In addition, in case the road passed via the Atlıdere bridge, then
the distance is also about 20 km, but then it interferes
with the Tlos – Araxa road and the territory concerned.

II. ROADS INVESTIGATED PARTIALLY
16. Between Kadyanda (Üzümlü) and Telmessos
(Fethiye)
The monument cites this road as “ἀπὸ Καδυάνδω[ν
εἰς Τελμησ]σὸν στάδια ρδ′,” that is “from Kadyanda
to Telmessos 104 stadia (ca. 19.3 km)”. Two possible routes might be considered for the Kadyanda
– Telmessos line. The first is the line followed by the
modern road, while the other is the old road via Eldirek.
On the road following the modern asphalt road, pavement and retaining walls could be tracked down to 300
m south of Çatalçeşme at Paşadöğüşlü. At the widest
point, where the border stones on both sides were preserved, it had a width of 4.10 m. Nevertheless, this road
is 1 km longer than the distance given on the monument,
and it goes around the north side of the town. It is also
possible that this route was used much later. However,
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kısmı olarak daha uygun görünmekle birlikte, 8 km’lik
eksiğin açıklaması arazide yeniden gözlem yapılmasını
gerektirmektedir.

3. Kadyanda (Üzümlü) – Araksa (Ören) arası
Anıtta bu yol “ἀπὸ Καδυάνδ[ων εἰς Ἄραξ]α στάδια ρη′”,
yani “Kadyanda’dan Araksa’ya 108 stadion (yak. 20
km)” olarak verilmektedir. Bu hat üzerinde herhangi bir
yol kalıntısına rastlanmamıştır. Yolun bir kısmı muhtemelen Ortaköy üzerinden giden bugünkü modern asfaltın
altında kalmıştır. Yol büyük ihtimalle Kadyanda’nın batı
yamaçlarından inerek bir Osmanlı sarnıcının bulunduğu
yer yakınlarında modern asfalta karışmaktadır. Ortaköy’e
yak. 2 km kala yolun solunda Sazak Mevkii’nde Likçe
yazıtlı kaya mezarı yolun buradan geçtiğine işaret etmektedir (Res. 5). Muhtemelen modern yolun bugün Eşen
Çayı’nı geçtiği yerin 1,5 km daha yukarısındaki dağ
yamacından bir köprüyle geçerek Araksa’ya ulaşmış
olması daha uygun görünmektedir. Zira hesaplama
bugünkü köprüden yapılırsa 2,5 km kadar bir eksik
kalmaktadır. Ayrıca yol Atlıdere köprüsünden geçirilerek
hesaplandığında da 20 km kadar olmaktadır, fakat bu
durumda Tlos – Araksa yolu ve teritoryumlar ile çakışacaktır.

II. KISMEN ARAŞTIRILAN YOLLAR
1. Kadyanda (Üzümlü) – Telmessos (Fethiye) arası
Anıtta bu yol “ἀπὸ Καδυάνδω[ν εἰς Τελμησ]σὸν στάδια
ρδ′”, yani “Kadyanda’dan Telmessos’a 104 stadion (yak.

Fig. 6
Paşadöğüşlü area,
road pavement.
Res. 6
Paşadöğüşlü Mevkii,
Yol döşemesi.
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the second possible route via Eldirek fits the distance
criteria better and allows direct access to the city from
the south or west.

4. Between Pinara (Minare) and Telmessos (Fethiye)
The monument lists this road as “ἀπὸ Πινάρων εἰς
Τελμησσὸν στάδια ρος′,” that is “from Pinara to Telmessos
176 stadia (ca. 33 km)”. The first possible route for
this road is the 30-km-long, as suggested previously,
Minare – Kabaağaç – Gökben – Bozyer – Fethiye line.
Another line identified in the course of our work is the
32-33-km-long Pinara – Dip village – Akbel (northeast
pass of Babadağ) – Hisarönü – Ölüdeniz settlement –
(Kayaköy?) – Fethiye line. Our fieldwork verified the
second line because numerous remains were attested on
the hill in the Asarcık neighborhood of Çaltıözü about
7 km north of Pinara. The most important finds among
these remains are three inscriptions, one in Lycian and
two others in ancient Greek. It was already suggested
by Davies in 1895 that the ancient name of this place
might have been Aloanda according to a funerary
inscription in this place. Both new Greek inscriptions
indicate that this settlement was called Al(l)oanda. If the
Pinara – Telmessos road actually passed via Kabaağaç

Fig. 7   North road leaving Pinara.
Res. 7 Pinara’dan çıkan kuzey yolu.

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI
19,3 km)” olarak verilmektedir. Kadyanda – Telmessos
hattı için temel olarak iki ihtimal söz konusudur. İlki
modern karayolunun ilerlediği hat, diğeri ise Eldirek
üzerinden giden eski yoldur. Modern asfalt hizasından
giden yol üzerinde Paşadöğüşlü olarak anılan yerdeki
Çatalçeşme hizasından itibaren 300 m kadar güneye
yol döşemesi ve istinat duvarları takip edilebilmiştir.
Yolun en geniş olduğu, her iki tarafının da sınırlandırma taşlarının korunmuş olduğu noktada, genişliğinin
4.10 m’ye ulaştığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte bu yol
anıta göre 1 km kadar uzun kalıp, kentin kuzeyinden
dolanmaktadır. Çok daha geç dönemlerde kullanılmış
bir hat olması da mümkündür. Hâlbuki ikinci ihtimal
olan Eldirek hattı mesafe bakımından daha uyumludur
ve kente güney ya da batıdan doğrudan ulaşma imkânı
vermektedir.

4. Pınara (Minare) – TELMESSOS (Fethiye) arası
Anıtta bu yol “ἀπὸ Πινάρων εἰς Τελμησσὸν στάδια ρος′”,
yani “Pinara’dan Telmessos’a 176 stadion (yak. 33 km)”
olarak verilmektedir. Bu yolun güzergâhı için ilk akla
gelen hat, daha önce de önerildiği üzere, yak. 30 km
uzunluğundaki Minare – Kabaağaç – Gökben – Bozyer
– Fethiye hattıdır. Araştırmalarımızda tespit ettiğimiz
diğer bir hat ise, 32-33 km uzunluğundaki Pinara – Dip
köyü – Akbel (Babadağ kuzeydoğu geçidi) – Hisarönü
– Ölüdeniz yerleşimi – (Kayaköy?) – Fethiye hattıdır.
Yapılan arazi tespitleri ikinci hattı doğrulamaktadır. Zira
Pinara’nın yak. 7 km kuzeyinde, Çaltıözü’ne bağlı
Asarcık Mahallesi’ndeki tepe üzerinde pek çok kalıntı
tespit edilmiştir. Bu kalıntılar arasında en önemlileri bir
tanesi Likçe iki tanesi de Yunanca olan üç adet yazıttır.
Burada bulunana bir mezar yazıtına göre bu yerin antik
adının Aloanda olabileceği Davies tarafından 1895
yılında önerilmişti. Her iki yeni Yunanca yazıt da bu
yerleşimin adının Al(l)oanda olması gerektiğini doğrulamaktadır. Eğer anıta göre Pinara – Telmessos yolu
Kabaağaç Gökben üzerinden giden yol olsaydı, Patara
Yol Anıtı Asarcık’taki bu yerleşimi atlamazdı. Ya Pinara –
Aloanda ve Aloanda – Telmessos olarak iki yol ya da yolu
“Pinara’dan Telmessos’a Aloanda üzerinden” ifadesiyle
verirdi. Nitekim Pinara – Telmessos yolunun Babadağı
Akbel’den gitmiş olması daha muhtemeldir. Asarcık
Tepesi’nin hemen batısındaki kayalıkta büyükçe bir kaya
mezarı bulunmaktadır. Bu kaya mezarı ile tepe arasından
antik bir yol geçtiği ve bu yolun da hem Pinara’ya hem
de Telmessos’a ulaşmış olması kaçınılmazdır. Fakat bu
yol çok büyük ihtimalle anıtta verilen yol değildir. Anıtın
verdiği antik yol Pinara tiyatrosunun yak. 300 m kadar
kuzeyindeki ana kayaya işli kabartmanın önünden geçmektedir. Buradan itibaren kuzeydoğuya yönelen yolun
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Gökben, then the monument would not have missed
this settlement and would have listed it as two separate
roads: as Pinara – Aloanda and Aloanda – Telmessos
or as “from Pinara to Telmessos via Aloanda.” Indeed,
it is more likely that the Pinara – Telmessos road proceeded via Babadağı Akbel. There is a rather large rock
tomb on a rock right to the west of Asarcık Tepesi. It
is inevitable that an ancient road passed between this
rock tomb and the hill and that it led to both Pinara and
Telmessos. However, this road is very likely not to be
the road listed on the monument. Rather that ancient
road passes the relief on the rock surface about 300 m
north of the theater in Pinara. It turns northeast from that
point, and its retaining walls and road surface plane can
be tracked. The road then turns northwest and proceeds
to the Dip neighborhood where there are rock tombs. It
should have followed the modern reinforced road and
ascended zigzagging to Akbel reaching Hisarönü. Past
the Babadağı pass, there are two cisterns by the road
leading to the Ölüdeniz settlement, and this indicates
the road was in use until recently. After this point the
road either descended to the Fethiye plain or reached
Telmessos via Kayaköy. Although the route via Kayaköy
is 1 km longer, it fits the monument better.

5. Between Araxa (Ören) arası and Tlos (Yaka)
The monument cites this road as “ἀπ[ὸ] Ἀράξων εἰς Τλῶ
στ[άδ]ια ρκ′,” that is “from Araxa to Tlos 120 stadia
(ca. 22.2 km). The road leaving Araxa should have run
near Sahil Ceylan, and following the east bank of the
Eşen River reached near Kıncılar. Here it should have
crossed the Tezli Creek and followed the route to the
east of Girmeler and Güneşli to reach Tlos. Following
the modern road, the distance reaches 25 km. Therefore,
there must be shortcuts on this line. Based on the
Kadyanda – Tlos road to be presented below, the border between Araxa and Tlos is likely to be close to the
Atlıdere Bridge.

6. Between Kadyanda (Üzümlü) and Tlos (Yaka)
The SP lists this road as “ἀπὸ Καδυά[νδων εἰς Τλ]ῶ
στάδια ρξ′,” that is “from Kadyanda to Tlos 160 stadia
(ca. 29.6 km). The road between Kadyanda and Tlos
should have been the same as the Üzümlü – Ortaköy
section of the Kadyanda – Araxa route because a road
descending southward from Kadyanda and proceeding
toward Seydikemer would have entered the territory of
Telmessos mentioned below. Therefore, the road leaving Kadyanda should have reached the Atlıdere Bridge
before reaching the center of Ortaköy. Thus, it would
have proceeded without entering the land of Araxa and
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istinat duvarları ve yol açıklığı takip edilebilmektedir. Yol
daha sonra kuzey batıya yönelerek kaya mezarlarının
bulunduğu Dip Mahallesi’ne ilerlemektedir. Oradan
günümüz berkitme yolu takiben zikzaklarla Akbel’e çıkarak Hisarönü’ne ulaşmış olması gerekmektedir. Babadağı
geçidinden sonra Ölüdeniz yerleşimine kadar inen yolda
görülen iki adet sarnıç da yolun yakın dönemlere kadar
işlek olduğunu göstermektedir. Yol bu noktadan sonra
ya doğrudan Fethiye düzlüğüne inmekte ya da Kayaköy
üzerinden Telmessos’a ulaşmış olmalıydı. Kayaköy üzerinden gittiği takdirde yol 1 km daha uzun olmakla birlikte anıta daha uygun bir hale gelmektedir.

5. Araksa (Ören) arası – Tlos (Yaka) arası
Anıtta bu yol “ἀπ[ὸ] Ἀράξων εἰς Τλῶ στ[άδ]ια ρκ′”, yani
“Araksa’dan Tlos’a 120 stadion (yak. 22,2 km) olarak
verilmektedir. Araksa’dan çıkan yol Sahil Ceylan yakınlarından ilerleyerek Eşen Çayı’nın doğu yakasını takiben
Kıncılar yakınlarına kadar gelmiş olmalıdır. Burada Tezli
Dere’yi geçerek Girmeler ve Güneşli’nin doğusundaki
hattan Tlos’a ulaşmaktaydı. Günümüz yolu birebir takip
edildiğinde mesafe 25 km’ye kadar uzamaktadır. Bu
nedenle hat üzerinde kestirmeler beklenmelidir. Aşağıda
verilecek olan Kadyanda – Tlos yolu nedeniyle Araksa
ve Tlos arasındaki sınırın Atlıdere Köprüsü yakınlarında
olma ihtimali yüksektir.

6. Kadyanda (Üzümlü) – Tlos (Yaka) arası
Anıtta bu yol “ἀπὸ Καδυά[νδων εἰς Τλ]ῶ στάδια ρξ′”,
yani “Kadyanda’dan Tlos’a 160 stadion (yak. 29,6 km)
olarak verilmektedir. Kadyanda ve Tlos arasındaki yol,
büyük ihtimalle Kadyanda – Araksa yolunun Üzümlü
– Ortaköy kısmı ile aynı olmalıydı. Zira Kadyanda’dan
güneye inerek Seydikemer yönünde gidebilecek bir
yol aşağıda bahsedilecek olan Telmessos teritoryumuna
girecektir. Bu nedenle Kadyanda’dan çıkan yol Ortaköy
merkeze varmadan Atlıdere Köprüsü’ne ulaşmış olmalıydı. Böylelikle Araksa topraklarına girmeden ilerlemiş,
köprüyü geçince de Tlos arazilerine girmiş olabilir. Yolun
sonrası yukarıdaki Kıncılar – Tlos hattı ile aynı olmalıdır.

7. Tlos (Yaka) – Telmessos (Fethiye) arası
Anıtta bu yol “ἀπὸ Τλῶ εἰς Τε[λ]μησσὸν στάδια ρπη′”,
yani “Tlos’tan Telmessos’a 188 stadion (23,5 mp = yak.
35 km) olarak verilmiştir. Tlos’tan Kıncılar yakınlarına
yine aynı hattan gelen yol, büyük ihtimalle bu sefer
Seydikemer yönüne ilerleyerek merkezdeki köprüden
geçip doğrudan Telmessos’a ilerlemekteydi. Böylelikle
köprüyü geçtikten sonra Telmessos topraklarına giriliyordu.

211

SURVEY REPORTS
then entered in the Loan land past the bridge. The rest of
the road should be the same as the Kıncılar – Tlos line
given above.

7. Between Tlos (Yaka) and Telmessos (Fethiye)
The monument cites this road as “ἀπὸ Τλῶ εἰς Τε[λ]
μησσόν στάδια ρπη′,” that is “from Tlos to Telmessos 188
stadia (23.5 MP = ca. 35 km). The road following the
same line from Tlos to the vicinity of Kıncılar proceeded
most likely in the direction of Seydikemer this time and
continued to Telmessos directly using the bridge in the
center. Thus, it entered the Telmessian territory after
crossing the bridge.

III. OTHER REMARKS
1. Remains at Seki – Karaağaç Pınarı
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III. DİĞER TESPİTLER
1. Seki – Karaağaç Pınarı’ndaki Kalıntılar
İncealiler Köyü’nün kuş uçumu yak. 5,5 km kadar
kuzeydoğusunda, Seki’nin yak. 5 km kuzeybatısında
Karaağaç Mevkii bulunmaktadır. Bu mevkiide etrafında
antik kalıntılar bulunan bir su kaynağında bir yazıt tespit
edilmiştir. Bu pınarın yak. 50 m kadar kuzeydoğusunda
ana kayaya oyulu bir lahit bulunmaktadır. Hem pınardaki
yapı kalıntıları hem de bu lahit buradan bir yol geçtiğine
işaret etmektedir. Mezarlar Seki istikametine ilerledikçe
yolun solunda kalacak şekilde izlenebilmektedir. Bu yol
büyük ihtimalle Kibyratis’ten Milyas’a Tyriaion üzerinden
ulaşan içerilmeyen bir yola ait olabilir.

8. Pamphylia – Lyrboton Kome kuzey yolu

The Karaağaç area lies about 5.5 km as the crow flies
northeast of İncealiler village and 5 km directly northwest of Seki. An inscription was discovered at a spring
surrounded with ancient remains. A sarcophagus hewn
into bedrock was found about 50 m northeast of the
spring. Both the building remains and the sarcophagus
indicate that a road passed through here. Tombs can be
observed to the left of the road in the direction of Seki.
This road might belong to a route not covered by the
monument and most likely came from the Kibyratis via
Tyriaion to Milyas.

Yüzey araştırmasının dört günlük ilk kısmı Pamphylia
Bölgesi’nde, günümüz Varsak sınırları içerisinde bulunan Lyrboton Kome antik yerleşimi çevresindeki antik
yol bağlantılarının tespiti için ayrılmıştır. Bu çerçeve de
yapılan çalışmalarda, Lyrboton Kome’den kuzeydoğu
yönüne doğru çıkan tekerlek yivleri bulunan bir yol tespit edilmiştir. Bu yol 500 m kadar takip edilebilmekte,
fakat sonrasında kaybolmaktadır. Gidiş yönüne bakılarak
yolun devamında Via Sebaste ile birleşmesi ve ayrıca
Morka Kome’ye ulaşması gayet olağan görünmektedir.

8. North Road of Pamphylia – Lyrboton Kome
The first four days of the fieldwork covered the survey of
ancient road connections around Lyrboton Kome located within the territory of modern Varsak in Pamphylia.
A road with wheel ruts extending northeastward from
Lyrboton Kome was identified. This road can be tracked
for about 500 m, but then it disappears. Speculating on
its direction, it seems likely that it will merge with the
Via Sebaste and reach Morka Kome.

Fig. 8
North road from Lyrboton Kome.
Res. 8
Lyrboton Kome kuzey çıkışı yolu.
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2016 Survey of Phaselis and its Territorium
Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması 2016
Murat ARSLAN – Nihal TÜNER ÖNEN

The survey of the Phaselis and its territorium was carried out with the permission of the Ministry of Culture
and Tourism, between July 28 and September 9, 2016,
with the participation of interdisciplinary teams including archeology, underwater archeology and ecology,
epigraphy, historical geography, architecture, ecology,
botany, and zoology (flora-fauna)1. This year’s work
1

The surface survey carried in the name of faculty of Literature
of Akdeniz University was held with the participation of ministry representatives O. Yıldırım (July 28th – August 10th),
the specialist of Regional Dictatorate of Cultural Heritage of
Eskişehir, and O. Kamiloğlu (August 13th – September 9th),
the specialist of Regional Dictatorate of Cultural Heritage of
Kocaeli; and doctoral students - A. Akçay, B. Gürel, E. Kurul
- of the department of Research on Ancient Mediterranean
from the Mediterranean Civilisations Research Institute;
E. Alten, doctoral student of the department of History of
Akdeniz University; Assist. Prof. L. Kaderli, an architect/
restaurateur/archaeologist in Erciyes University; Art Historian
Dr. Y. Mergen and M.A. student A. R. Bilgin from Dokuz
Eylül University; and Dr. M. Kürkçü from University of
Sorbonne. Different researchers in different professions took
part in the research: Harbour Researches done by Dr. E.
Aslan and his M.A. students, Y. Kılıç and U. Orhan, from
Selçuk University; Research of Underwater Habitat done
by Assoc. Prof. dr. M. Gökoğlu from Akdeniz University;
Research of Flora/Botany done by Prof. Dr. S. R. Göktürk,
Assoc. Prof. Dr. H. Sert and Assist. prof. Ö. Tufan Çetin from
Akdeniz University; Research of Fauna/Zoology done by
Assist. prof. M. Yavuz, specialist R. Tunç, Dr. M. S. Taylan
and M. A. R. Güler from Akdeniz University; the study of
calculation of physical, real and effective shipment capacity of Phaselis Bay done by Assist. Prof. T. H. Göktuğ and
Assist. Prof. A. Yorulmaz; 3D Modelling studies by Prof. Dr.
A. Denker from İstanbul Bilgi University; Remote Sensing
and Aerial Photography studies by archaeologist A. Karahan.
Occupational Health and Safety Specialist of the survey was
A. Önen. We would like to express our gratitude to all the
researchers, students, and the ministry representatives took
part in the survey; to Municipality of Kemer for its moral
and material support and favour; to Museum Directorship
of Antalya, and Preservation Council of Antalya for their
administrative supports.

2016 yılı Phaselis ve Teritoryumu yüzey araştırması T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 28 Temmuz – 09
Eylül 2016 tarihleri arasında arkeoloji, su altı arkeolojisi
ve ekolojisi, epigrafi, tarihsel coğrafya, mimari, ekoloji,
botani, zooloji (flora-fauna) uzmanlarından oluşan disiplinlerarası ekiplerin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir1. Bu
yılki çalışmalara kent içinde -akropolis (yukarı kent),

1
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Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi adına başkanlığımızda sürdürülen yüzey araştırması, Eskişehir Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanı O. Yıldırım (28
Temmuz – 10 Ağustos) ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanı O. Kamiloğlu’nun (13
Ağustos – 9 Eylül) bakanlık temsilciliklerinde ve Akdeniz
Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları
A.B.D. doktora öğrencileri A. Akçay, B. Gürel, E. Kurul;
Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi E.
Alten, Erciyes Üniversitesi’nden Mimar/Restaratör/Arkeolog
Yrd. Doç. Dr. L. Kaderli; Dokuz Eylül Üniversitesi’nden
Sanat Tarihçi Dr. Y. Mergen ile yüksek lisans öğrencisi A. R.
Bilgin; Sorbonne Üniversitesi’nden Dr. M. Kürkçü’nün katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya değişik tarihlerde
farklı uzmanlık alanlarından araştırmacılar katılmıştır: Liman
Araştırmaları, Selçuk Üniversitesi’nden Dr. E. Aslan ile yüksek
lisans öğrencileri Y. Kılıç ve U. Orhan, ; Sualtı habitatı araştırmaları, Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. M. Gökoğlu;
Flora/Botanik Araştırmaları, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof.
Dr. S. R. Göktürk, Doç. Dr. H. Sert ve Yrd. Doç. Dr. Ö. Tufan
Çetin; Fauna/Zooloji Araştırmaları, Akdeniz Üniversitesi’nden
Yrd. Doç. Dr. M. Yavuz, Uzm. R. Tunç, Dr. M. S. Taylan ve
yüksek lisans öğrencisi R. Güler; Phaselis Koyu’nun fiziksel,
gerçek ve etkin taşıma kapasitesinin hesaplanması çalışması, Adnan Menderes Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. T. H.
Göktuğ ve Yrd. Doç. Dr. A. Yorulmaz; 3B Modelleme çalışmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. A. Denker;
Uzaktan algılama ve havadan fotoğraflama çalışmaları, Ark.
A. Karahan tarafından yürütülmüştür. Araştırmamızın İSGB
uzmanlığını ise, A. Önen üstlenmiştir. Projemize katılan tüm
araştırmacı ve öğrencilerimiz ile Bakanlık temsilcimize değerli
katkıları; Kemer Belediyesi’ne Phaselis’e gösterdikleri maddimanevi yardım ve yakınlıkları; Antalya Müze Müdürlüğü’ne
ve Antalya Koruma Kurulu’na idari desteklerinden ötürü teşekkürü bir borç biliriz.

SURVEY REPORTS

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI
polis (aşağı kent), limanlar, nekropolis alanlarında- ve
teritoryumda devam edilmiştir.
2016 yılı “akropolis” çalışmalarımız Y. Mergen ve ekibi
tarafından gerçekleştirilmiştir. Öncelikli olarak akropolis merkezli topografik kent plânının tespiti ve sektörel
kareleme sistemi kullanılarak sayısal ortama aktarılması
çalışmalarına devam edilmiştir. Bu bağlamda G / XV –
XVI, F / XIII – XIV, G / XIII – XIV sektörlerine konsantre
olunmuştur (Res. 1). İlk olarak 2015 yılında F / XIII – XIV
sektör sınırları içinde tespit edilen 1 no.lu konut alanında
çalışılmıştır. Konut kompleksinde yüzeydeki kalıntılara
dayalı olarak 16 adet farklı ebatlarda mekâna sahip
olduğu anlaşılmaktadır (Res. 2). Söz konusu 16 mekân
içerisinde işlevi net olarak anlaşılabilen 4 adet mekân
bulunmaktadır. Bunlardan M1 ve M15’in avlu; M8’in
mekân topluluğunun su ihtiyacını karşılayan sarnıç birimi, M14’ün ise çok katlı gündelik yaşam birimi olduğu
düşünülmektedir. M8’de bulunan sarnıcın ve bu mekanı
sınırlayan duvarların bir kısmının erken dönemlere ait
bosajlı duvarlar gösterdiği; mekân topluluğunun Doğu
Roma evresi gösteren diğer alanlarının moloz, kaba-yonu
kesmetaş ve devşirme kesmetaş ile örüldüğü; bağlayıcı
olarak ise kireç harcının kullanıldığı ve duvarların sıvandığı gözlenmektedir.

Fig. 1   Phaselis Acropolis Topographic Plan (Y. Mergen).
Res. 1 Phaselis Akropolisi Topografik Plan (Y. Mergen).

continued in the city - acropolis, polis, ports, and
necropolis areas - and in the territorium.
Our 2016 acropolis studies were carried out by Y.
Mergen and his team. Firstly, work on the identification of the acropolis-centered topographic city plan and
its transfer to a numerical environment using sectoral
quadrant system continued. In this context, the work
was focused on Sectors G / XV-XVI, F / XIII-XIV and
G / XIII-XIV (Fig. 1). Initially work was conducted in

G – F / XIII – XIV sektör sınırlarında, kuzeydoğugüneybatı yönünde uzan 4,5 m genişliğinde bir cadde
tespit edilmiştir. Günümüzde bitki örtüsü ve yıkıntılar
nedeniyle sadece 32 m’lik bölümü izlenebilen cadde
boyunca görülen erken dönem duvarlarına paralel olarak büyük boyutlu bloklarla düzenlenmiş stylobat ile
çevresinde devrilmiş durumda sütunlar bulunmaktadır
(Res. 3). Söz konusu kalıntılar caddenin doğu kenarında bir stoa düzenlemesinin olabileceğini düşündürmektedir.

Fig. 2   Phaselis Acropolis House 1 Restitution Plan (Y. Mergen).
Res. 2 Phaselis Akropolisi 1 no’lu Konut Restütisyon Planı (Y. Mergen).
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residential Area 1 identified in 2015 within the borders
of Sector F / XIII-XIV. Based on the remains on the surface in the residential complex, we concluded that there
were sixteen spaces of different sizes (Fig. 2). There are
four areas the functions of which can be clearly understood within the sixteen areas in question. Of these, it is
thought that M1 and M15 are courtyards. M8 is a cistern
unit to meet the water needs of the community, and M14
is a multi-story daily living unit. It was observed that the
cistern at M8 and some of the walls bordering this space
reveal a bossage wall texture of an earlier period. Other
parts of the cluster of areas dated to the Eastern Roman
period were built with rubble, coarse and sculpted ashlar. Lime mortar was used as the binder, and the walls
were plastered.
A wide street extending 4.5 m in a northeast-southwest
direction was identified on the boundary of Sectors G-F
/ XIII-XIV. Toppled columns are present around the stylobate and its environs. These were arranged with large
blocks paralleling the early walls seen along the street of
which only 32 m can be seen today due to vegetation
and destruction (Fig. 3). The remains suggest that there
may have been a stoa arrangement on the eastern side
of the street.
In the course of the research conducted in the southwest
corner of Sector G-XV on the southwestern tip of the
peninsula, where the acropolis is located, our research
team revisited the church identified during the previous study conducted under the directorship of Schläger
and J. Schäfer. We understood that the structure had
to be sketched again due to some shortcomings and
flaws, and the plan of the church was re-measured
and drawn utilizing modern technological innovations
(Fig. 4). Located on an area measuring 30 m in an eastwest direction and 20 m in a north-south direction, the
church has survived relatively intact to date.
Our 2016 polis work was carried out by L. Kaderli and
his team. This year’s work concentrated on the building
remains between the Central Port and the aqueduct, and
the remains located on the southern side of the lagoon
(Fig. 5). Architectural finds in the Central Port basin were
categorized into three groups according to their localization. In the land and water part of the harbor extending
towards the breakwater in the north is the first of two
structures (numbered 2M8 and 2M7) on the main rock
section today. In light of the many seashell finds discovered near the remains of Building 2M8 also studied
among Phaselis’ remains in 2015, this unit was designated as a workshop that manufactured paint. Currently
submerged, Building 2M7 appears to be a single unit
whose function remains unknown. It is also not known
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Fig. 3   Street identified on the Acropolis.
Res. 3 Akropolis üzerinde tespit edilen cadde.

Akropolün yer aldığı yarım adanın güneybatı ucunda ve
G – XV sektörünün de güneybatı köşesinde sürdürülen
araştırmalarda, daha önce H. Schläger ve J. Schäfer başkanlıklarında yürütülen çalışmalar sırasında tespit edilen
kilise ekibimiz tarafından tekrar ele alınmıştır. Yapının
bazı eksiklikler ve hatalardan dolayı yeniden çizilmesi
gerektiği anlaşılmıştır ve kilisenin planı çağdaş teknolojik
imkanlar çerçevesinde yeniden ölçülmüş ve çizilmiştir
(Res. 4). Doğu-batı doğrultusunda 30, kuzey-güney
doğrultusunda ise 20 m ölçülerinde bir alan üzerinde
yer alan kilise günümüze görece sağlam olarak ulaşmıştır.
2016 yılı “polis” (aşağı kent) çalışmalarımız L. Kaderli
ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yılki çalışmalarda Merkezi Liman ile aquaeductus arasında yer alan
yapı kalıntıları ile lagünün güney kenarında konumlanan
kalıntılara yoğunlaşılmıştır (Res. 5). Merkezi Liman havzasındaki mimari buluntular lokalizasyonları itibariyle üç
grupta kategorize edilmiştir. Limanın kuzeyde mendireğe
doğru uzanan kara ve suda, ana kaya parçası üzerinde

Fig. 4   Phaselis Acropolis Church IV Restitution Plan (Y. Mergen).
Res. 4 Phaselis Akropolis IV. no’lu Kilise Restütisyon Planı
(Y. Mergen).
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Fig. 5   Plan of Polis studies (L. Kaderli).

Res. 5 Polis – Aşağı Kent Çalışmaları Planı (L. Kaderli).

whether it was located on a collapsed piece of land or
extended towards the water.

bugün temel seviyesindeki, 2M8 ve 2M7 olarak numaralandırılan yapılar birlikteliği bunlardan ilkidir. 2015 yılı
Phaselis çalışmalarında da incelenen 2M8 yapı kalıntıları
yakınında bulunan çok sayıdaki deniz kabuğu buluntuları ile ilişkilendirilerek boya üreten bir işlik olarak adlandırılmıştır. Bugün deniz seviyesinin altında kalan tek bir
mekâna işaret eden 2M7 yapısının ne tür bir işlevi olduğu, çöken bir kara parçası üzerinde veya denize uzanan
bir yapı mı olduğu belirgin değildir.

Lending the Central Port basin the appearance of a
neighborhood and classified as six buildings studied
in the second group, these remains are located on the
northwestern part of the area. It was observed that the
structures, which are located close to each other, are
heavily damaged (Fig. 6). Located at the far north and

Fig. 6   Aerial photograph of Building Group within the
Central Port Basin (A. Karahan).
Res. 6 Merkezi Liman Havzası’ndaki Yapı Gurubunun
Hava Fotoğrafı (A. Karahan).

Merkezi liman havzasında bir mahalle görünümünü
veren ikinci grupta incelenen altı yapı olarak sınıflandırılan kalıntılar, alanın kuzeybatısında yer almaktadır.
Birbirine yakın konumlanan yapıların oldukça tahrip
olduğu gözlemlenmektedir (Res. 6). En kuzeyde yer alan
ve kuzey cephesi kent suruna yaslanan 23.40 x 22.40 m
dış ölçülerindeki 2M1 yapısı a, b, c, d, e mahallerinden
oluşmaktadır. Genel plan düzleminde bazilikal plan
şemasını andıran yapının yapı malzemesi olarak dışta
büyük düzgün daha çok breş ve konglomera kesme taşlar düzgün düşey derzlerin birbiri üstüne gelmemesine
dikkat ederek, iç cephede ise moloz taşlar gelişigüzel
örülerek kullanılmıştır. Kireç harcı yer yer tuğla parçalarıyla sıkıştırılmıştır. Bu alanda yer alan birbirine bitişik
2M3, 2M4 ve 2M5 yapılarından, 2M3 yapısı yapım
tekniği ve özene bakarak 2M1 yapısı ile aynı dönemde
yapılmış, 2M4 daha sonraki dönemde eklenmiş, 2M5
akabinde bunlara yaslandırılmış ve en son kullanım
dönemlerinde bu yapılar birlikte ortak olarak işlevlendirilerek ticari bir depolama ünitesi olarak kullanılmış izlenimi vermektedir. 2M3, 2M4 yapılarının doğusunda yer
alan 2M2 ve 2M6 yapılarının diğer yapılara göre daha
çok tahrip olduğu gözlenmektedir.
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leaning against the city walls of the northern section,
Building 2M1 measures 23.40 x 22.40 m on the exterior
and is comprised of units a, b, c, d, and e. Suggestive of
a basilica plan layout overall, the building features large
ashlars, mostly breccia and conglomerate, on the exterior without overlapping the neat vertical wall pointings
and randomly placed rubble stones on the interior. They
are filled with lime mortar and, at times, brick fragments
at different places. Among the adjacent Buildings 2M3,
2M4, and 2M5 in this area, 2M3 was constructed in
the same period as M1 and 2M3 based on its construction technique and neat workmanship, whereas 2M4
was added later. 2M5 was subsequently leaned against
these, and in their final period of use, they were given
a collective function and served as what appears to be
a commercial storage unit. We observed that Buildings
2M2 and 2M6 located to the east of 2M3 and 2M4 are
more damaged than the others.
The third group of building remains in the southwest
part of the Central Port is located around another street
running along a north-south axis after a block of buildings paralleling the aqueduct and continuing from the
north end of Liman Caddesi westward (Fig. 7). It can be
assumed that that these streets, avenue, and buildings,
which were important to the city at some point, bore
institutional or commercial characteristics. Buildings
2M12, 2M14, 2M16, and 2M17 are located in the
southeast part of the street, and almost each one of them
opened to the street. The western part of the street has
disappeared under the heavy infill after the pedestrian
section was elevated. After Buildings 2M10 and 2M11,
another, 3.4 m-wide street leading from the port to the
aqueduct intersects this street vertically from east to
west. In the western part of this street, only the partial
plan of Building 2M10 can be recognized. But when the
heavy infill is taken into account, it points to the presence of other buildings in this block and the one across
from it. The southern part of the street - approximately
1.95 m wide starting from the northwest end of Liman
Caddesi and continuing to the west - is bordered by
the early Roman Northern Great Bath and the northern
façade of the late Roman villa.
The drawing and identification studies of the Latrina
building located just north of the Small Bath was as part
of the polis studies in 2016. The building’s stone plan
was mapped out (Fig. 8). In this context, it was determined that in the drywall workmanship of the double
walls of the building, which has no particular symmetrical features overall, an opus quadratum technique
was adopted using dry bossage, isodomic blocks on the
outer and inner surfaces. The widths of the blocks on

Fig. 7   Drawing of the Quarter and Buildings between the
Aquaeductus and the Central Port (L. Kaderli).
Res. 7 Aquaeductus ve Merkezi Liman arasında konumlanan
mahalle ve yapılarının çizimi (L. Kaderli).

Merkezi Liman’ın güney batısında yer alan üçüncü grup
yapı kalıntıları ise aquaeductus’a paralel bir yapı adasından sonra kuzey-güney aksında devam eden ve Liman
Caddesi’nin kuzey ucundan batıya doğru devam eden
diğer sokağın etrafında konumlanmaktadır (Res. 7). Bir
dönem kent içinde önemli olan bu sokak/cadde ve yapıların kurumsal veya ticaret nitelikleri taşıdığı düşünüle
bilinir. Caddenin güneydoğu bölümünde 2M12, 2M14,
2M16, 2M17 yapıları yer almakta her biri nerdeyse
bu caddeye açılmaktadır. Caddenin batı bölümü yükseltilmiş yaya bölümünden sonra yoğun dolgu altında
kalarak kaybolmuştur. 2M10 ve 2M11 yapılarından
sonra bu caddeyi dikine doğu batı yönünden, limandan
aquaeductus’a doğru gelen yaklaşık 3.4 m genişliğinde
başka bir sokak kesmektedir. Bu sokağın batı bölümünde sadece 2M10 yapısının kısmi planı okunabilmekte,
ancak yoğun dolgu göz önüne alındığında bu ve karşısındaki yapı adasında başka yapıların da varlığına işaret
etmektedir. Liman Caddesi’nin kuzeybatı ucundan başlayarak batıya devam eden yaklaşık ortalama 1.95 metre
genişliğindeki sokağın güney bölümünü Erken Roma
Dönemi, Büyük Hamam, geç dönem Roma Villası’nın,
kuzey cephesi sınırlandırmaktadır.
2016 yılı polis (aşağı kent) çalışmaları kapsamında,
Küçük Hamam’ın hemen kuzeyinde konumlanan Latrina
yapısında çizim ve tespit çalışmaları yürütülmüştür.
Yapının taş planı çıkartılmıştır (Res. 8). Bu bağlamda
form olarak genel bir simetri özelliğine sahip olmadığı
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Fig. 8   Latrina Stone Plan (A. Arıkan).

Res. 8 Latrina Taş Plan (A. Arıkan).

the structure have similar dimensions in some parts of
the building, while in others they have different measurements. The eastern wall of the Latrina now remains
partly under the soil and infill that has come from the
theater; the wall has also bent forward. However, the
fact that the middle section of the interior wall is built
roughly with much smaller rubble stones may indicate
that the wall underwent restoration in a much later period. During this restoration, the seating rows on this side
must have been removed. In the Latrina comprised of a
single space, consoles carrying seating platforms at different places between the first and second rows of stones
have been left on all four interior façades. These consoles are heavily damaged or have disintegrated due to
their function. Today, only ten remain in situ. From these
findings, it can be concluded that there were seats on
all four sides accommodating nearly thirty-six people.
When the Latrina’s location on the street was examined,
we noticed that it covers a significant part of the street.
Based on that, it can be concluded that it was built not
as part of the same zoning plan as the Main Street, but
at a later period. Between Latrina and the Small Bath is
a stepped street leading towards the theater. However,

tespit edilen yapının, çift cidarlı duvarlarının kuru duvar
işçiliğinde, dış ve iç yüzeyleri rüstik, bosajlı, isodomik
bloklar kullanılarak opus quadratum tekniğinde inşa edildiği tespit edilmiştir. Blokların yapı üzerindeki genişlikleri
yapının bazı bölümlerinde benzer ölçülere sahipken,
bazı bölümlerde ise bu bloklar birbirinden farklı ölçülere
sahiptir. Latrina’nın doğu duvarı günümüzde kısmen de
olsa tiyatrodan akıp gelen toprak ve dolgunun altında
kalmış duvar eğrilerek öne doğru gelmiştir. Ancak iç
cephede duvarın orta bölümlerinin çok daha küçük
moloz taşlara kaba bir şekilde örülmesi bu duvarın daha
geç bir dönemde onarım geçirdiği yönünde yorumlana
bilinir. Bu onarım ile bu yöndeki oturma sıralarından
olasılıkla vazgeçilmiş olunmalıdır. Tek bir mekandan oluşan latrina’da dört iç cephede de, birinci veya ikinci taş
sırasında yer yer oturma platformlarını taşıyan konsollar
bırakıldığı gözlemlenmektedir. Bu konsollar kullanım
işlevinden dolayı çok tahrip olmuş çoğunlukla erimiş
veya kopmuştur. Günümüzde sadece on tanesi in situ
durumda kalmıştır. Bu bulgulardan bu yapıda dört cephede de oturma yerlerinin bulunduğu yaklaşık 36 kişiye
hizmet edilebildiği düşünüle bilinir. Latrina’nın cadde
üzerindeki konumu incelendiğinde, caddenin belirgin bir
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kısmını kapladığı fark edilmektedir. Buradan yola çıkarak
Ana Cadde ile aynı imar programında değil; daha sonraki
bir dönemde inşa edilmiş olduğu düşünülebilmektedir.
Latrina’yla Küçük Hamam arasında ise tiyatroya doğru
yönelen basamaklı bir cadde olduğu görülmektedir.
Ancak yıkık blokların caddeyi kapaması sonucu tam
olarak izlenememektedir.

Fig. 9   Aerial photograph of the South Port (E. Aslan).
Res. 9 Güney Liman Hava Fotoğrafı (E. Aslan).

due to the collapsed blocks blocking the street, it cannot
be fully discerned.
The port and underwater surveys of 2016 were carried
out by E. Aslan and his team. This year’s work began
by taking aerial photographs of the Central Harbor
and North Port areas. Aerial photography work was
also carried out in the South Port Area, which we had
designated as this year’s research area. This allowed
us to identify the structure of the breakwater on the
ancient infill located south of the harbor area and the
building remains thought to be two ports in the harbor
with a modern pier (Fig. 9). Blocks scattered underwater were documented with necessary measurements
and added to the city plan. While these buildings
were being identified and designated alphabetically
from north to south, the abbreviation (GI) was added
to the names of the South Port Pier name in order to
indicate their form and presence in the southern port
area. The piers were thus named GI-A and GI-B. A
total of three waterfront buildings (GY-B and C), one of
which is round in form (GY-A), were found during the
studies conducted along the eastern coastal line of the
port (Fig. 10).
Various pots and terracotta ceramic and amphora fragments that do not yield any form were discovered during
the various dives around the breakwater of the southern
port. Additionally, seven terracotta finds were discovered: 1) fragments of one LR1-C type amphora with
mouth, neck and single handle intact; 2) two AE 5-6
amphorae, one of which is largely intact; 3) one AE-3
amphora yielding full form; 4) one LR4 amphora whose
handle is intact; 5) one LR-2C amphora whose mouth
and handle are intact; 6) one Tripolitania type amphora

2016 yılı liman ve sualtı araştırmaları E. Aslan ve
ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yılki çalışmalara
Merkezi Liman ve Kuzey Liman alanlarının havadan
fotoğrafları çekimi ile başlanmıştır. Hava fotoğrafı çalışmaları bu yıl araştırma alanı olarak belirlediğimiz Güney
Liman Alanı’nda sürdürülmüş, bu sayede liman alanının
güneyinde yer alan antik dolgu üzerindeki mendirek
yapısı ve liman içerisinde günümüz modern iskelesinin
olduğu alanda iki adet iskele olduğu düşünülen yapı
kalıntısı tespit edilmiştir (Res. 9). Sualtında dağınık halde
bulunan bloklar gerekli ölçüm çalışmaları yapılarak belgelenmiş ve kent planına eklenmiştir. Bu yapılar tanımlanırken kuzeyden güneye doğru alfabetik sıra izlenerek
adlandırılan yapıların güney liman alanında bulunduklarını ve formlarını belirtmek için isimlerinin başına Güney
Liman İskelesi’nin (Gİ) kısaltması eklenmiş ve iskeleler
Gİ-A, Gİ-B olarak adlandırılmıştır. Limanın doğu kıyı hattı
boyunca yapılan araştırmalarda bu hat üzerinde yer alan

Fig. 10   South Port Dock areas and Plan of Buildings GY-A, B,
and C (E. Aslan).
Res. 10 Güney Limanı İskele Alanları ve GY-A, B ve C yapıları
plan (E. Aslan).
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Fig. 11   Northwest and West Necropolis Areas (B. Gürel).

Res. 11 Kuzeybat ve Batı Nekropolis Alanları (B. Gürel).

fragment with mouth and handle partly preserved; and
7) one pithos fragment with a large-scale mouth.

biri yuvarlak formlu (GY-A) olmak üzere toplam üç adet
kıyı yapısı (GY-B ve C) tespit edilmiştir (Res. 10).

In the studies conducted across the necropolis areas
of the city, a total of 139 tombs were identified in the
northwest and western necropolis areas, including 112
sarcophagi, 18 ostotheks, 7 chamosoria, 1 rock-cut
tomb, and 1 vaulted (chamber) tomb. These were documented and their fine measurements were taken. They
were then mapped on the topographic map of the city
and transferred to our database (Fig. 11).

Güney liman mendireği çevresinde yapılan dalışlarda
form vermeyen çeşitli kap ve pişmiş toprak seramik ve
amphora parçalarının yanında bir adet LR1-C tipi, ağız,
boyun ve tek kulpu korunmuş amphora parçası, bir tanesi büyük oranda sağlam durumda olan iki adet AE 5-6
amphorası, bir adet tam form gösteren AE-3 amphorası,
bir adet kulp kısmı korunmuş LR-4 amphorası, bir adet
ağız ve kulp kısmı korunmuş olarak günümüze ulaşan
LR-2C amphora parçası, bir adet ağız ve kulp kısmı
korunmuş Tripolitania tipi amphora parçası ve bir adet
büyük ölçekli ağız formuna sahip pithos parçası olmak
üzere toplam 7 adet pişmiş toprak eser tespit edilmiştir.

Within the scope of our 2016 survey, epigraphic studies were carried out in three stages. In the first, the
Northeast Necropolis area was scanned, and a newly
discovered inscription was transferred to the information card, photographed with GPS coordinates, and
designated with the NK-4 inventory number. In the
second stage, the areas of Mizir, Beşiktaş, Yaylakuzdere,
Üçoluk Mahallesi, Kırtepe and Uzuntaş within the in the
city’s territorium were studied. In this context several
inscriptions were discovered: in Mizir a votive inscription dedicated to the river God Meizoares; in Beşiktaş
a tomb inscription belonging to Hermas and his family;
in Yaylakuzdere another tomb inscription written on the
narrow side of a sarcophagus lid with a saddle roof. Also
found were an inscription about Moles and his family
written on a sarcophagus basin in relief and another
tomb inscription written on a sarcophagus basin carved

Kentin nekropolis alanlarına yönelik araştırmalar kapsamında kuzeybatı ve batı nekropolis alanlarında şimdiye
kadar 112 lahit, 18 ostothek, 7 khamosorion, 1 adet
kaya mezarı ve 1 adet tonozlu (oda) mezar olmak üzere
toplamda 139 mezar tespit edilmiş, belgelenmiş, hassas
ölçümleri, çizimleri ve planları yapılarak kentin topografik haritasına işlenmiş ve database’imize aktarılmıştır
(Res. 11).
2016 Yılı Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması
kapsamında epigrafi çalışmaları üç aşamalı devam ettirilmiştir. İlk aşamada Kuzeydoğu Nekropolis alanı taranmış
ve yeni bulunan 1 yazıt bilgi kartına geçirilmiş, GPS
koordinatı alınarak fotoğraflanmış ve NK-4 envanter
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numarası ile sabitlenmiştir. İkinci aşamada kentin teritoryumu içinde yer alan Mizir, Beşiktaş, Yaylakuzdere,
Üçoluk Mahallesi Kırtepe ve Uzuntaş mevkiilerinde çalışılmıştır. Bu kapsamda Mizir’de, Nehir Tanrısı Meizoares’e
adanmış bir adak yazıtı; Beşiktaş’ta Hermas ve ailesine
ait bir mezar yazıtı; Yaylakuzdere’de semerdam çatılı
bir lahit kapağının dar yüzüne yazılmış başka bir mezar
yazıtı; Üçoluk’da, kabartmalı bir lahit teknesi üzerinde
Moles ve ailesine ilişkin mezar yazıtı ile görkemli bir
kayalığa işlenmiş lahit teknesi üzerinde başka bir mezar
yazıtı daha tespit edilmiş ve her bir yazıt bilgi kartlarına
geçirilmiş, GPS koordinatları alınarak fotoğraflanmış ve
envanter numaraları ile sabitlenmiştir.

Fig. 12   RTI photograph of tomb inscription fount in Beşiktaş
(A. Akçay).
Res. 12 Beşiktaş Mevkii’nde Bulunan Mezar Yazıtının RTI
Fotoğrafı (A. Akçay).

into a rock. Each inscription was transferred to information cards, photographed with GPS coordinates, and
designated with inventory numbers.
In the third phase of the Phaselis epigraphic studies, the
applications for the use of new technologies (RTI) were
continued in order to solve the problems encountered in
reading the inscriptions. In this context, the new inscription discovered in the North Necropolis, as well as the
inscriptions found on the sarcophagi basins and lids
found in Beşiktaş, Yaylakuzdere and Üçoluk, were photographed with RTI technique and deciphered (Fig. 12).
Within the scope of the territorium studies, surveys were
conducted to collect data on the city’s territorium that
would provide socio-cultural and economic ties connecting it with the entirety of the city. Although the first
of these studies was planned for the remains of a building
located in the Altınyaka area of Antalya province with
the coordinates 36 34 37 N, 30 25 20 E, unfortunately it
could not be done because the building was completely
destroyed during terracing in the area in recent times.
Based on architectural and structural remains seen there
and documented only though photographs, it can be
understood that there existed a monumental church that
could possibly be dated to the Early Byzantine period.
Inside a pile of stones located east of the terrace where
the building must have been, two pieces belonging to
an oil press, fragments of columns, flat window pillars,
capitals of columns and flat pillars as well as architraves
and balusters were observed.
The church identified during the works conducted in
the vicinity of the Gedelma Cin Ali Köşkü Mevkii is
located on an artificial terrace with a height of 801 m. It
is located at the coordinates 36 35 22.9 N, 30 25 54.8

Phaselis epigrafi araştırmalarının üçüncü aşamalarında
yazıt okumada karşılaşılan sorunların çözümünde yeni
teknolojilerin kullanımına yönelik uygulamalara (RTI)
devam edilmiş ve bu bağlamda Kuzey Nekropolis’te bulunan yeni yazıt ile teritoryumda Beşiktaş, Yaylakuzdere ve
Üçoluk mevkiilerinde lahit tekneleri ve kapakları üzerinde bulunan yazıtlar RTI tekniği ile fotoğraflanmış ve
çözümlenmiştir (Res. 12).
Teritoryum çalışmaları kapsamında, kentin teritoryumunda bulunan ve kentle ilişkili sosyo-kültürel ve ekonomik
bütünlüğü sağlayacak olan verilerin toplanması amacıyla
yapılan yüzey tespit araştırmalarına devam edilmiştir. Bu
çalışmalardan ilki Antalya Altınyaka Bucağı 36 34 37 N,
30 25 20 E koordinatlarında bulunan bir yapı kalıntısında
gerçekleştirilmek üzere planlanmışsa da, ne yazık ki yapının çok yakın bir zamanda bulunduğu arazideki teras
çalışmaları sırasında tamamen yok edilmesi nedeniyle
yapılamamıştır. Çevrede görülen sadece fotoğraflanarak
belgelenebilen mimari ve mimari plastik kalıntılar nedeniyle yapının Erken Bizans Dönemi’ne tarihlenmesi muhtemel anıtsal boyutlarda bir kilise olduğu anlaşılmaktadır.
Yapının bulunduğu anlaşılan terasın yaklaşık doğusunda
yer alan bir taş yığını içinde ve etrafında zeytinyağı
presine ait olduğu anlaşılan iki adet eser dışında sütun,
yassı pencere payesi, sütun ve yassı payelere ait başlıklar,
arşitrav ve baluster parçaları görülmüştür.
Gedelma Cin Ali Köşkü Mevkii yakınlarında yürütülen
çalışmalarda tespit edilen kilise 801 m rakımlı suni bir
teras üzerinde, 36 35 22.9 N – 30 25 54.8 E koordinatlarında yer almaktadır. Taşıyıcı sistem ve proporsiyonları
nedeniyle üç nefli Hellenistik bazilikal plan şemasına
sahip olduğu anlaşılan yapı doğu-batı doğrultusunda
21.5 m kuzey-güney doğrultusunda ise 11.5 m ölçülerine sahiptir. Yapının batısında avlu bulunmamaktadır.
Ana mekâna giriş, ana nef aksına yerleştirilmiş bir giriş
açıklığı ile sağlanmaktadır. Ana mekân kareye yakın
dikdörtgen planlıdır. Doğuda yer alan apsis içten yuvarlak olarak düzenlenmiştir. Apsisin dış cephesi doğudaki
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E. Apparently featuring a triple-nave Hellenistic basilica
plan scheme due to its load-bearing system and proportions, the structure runs 21.5 m in an east-west direction
and 11.5 meters in a north-south direction. There is
no courtyard to the west of the building. Access to the
primary area is provided by an opening set on the axis
of the central nave. This central space is rectangular,
almost square in form. The apse on the east is rounded
on the interior. The external façade of the apse is not
seen because it was built with walls that define the
spaces on the east. The apse structure to the east of the
church is directly associated with the church through a
doorway to the south of the nave. This door is the only
access that can be seen. The structure is surrounded by
walls in the west, which also obscure the apse of the
church, and walls in the north that serve as the retaining
wall of a terrace.
Within the scope of the territorium studies, building
remains and water sources of the watercourse on the
southern and eastern slopes of Tahtalı Dağı, the cable
car substation area, and the lower parts were investigated. In the first part of the study, we tried to identify
possible structures strengthened to transport the water
from sources on the eastern slope of the recently registered Tahtalı Dağı to the city. However, the condition of
the land and the dense vegetation limited our research.
During this process, a large number of terrace walls,
workshops, and houses were encountered. Southeast
of the cable car substation, a deep gap carved into
the rocks and certainly displaying man-made changes
was identified. However, due to limited facilities and
security reasons, it was not entered. It was decided that
reevaluating this structure will provide favorable contributions to research in the future, due to its location
near the waterway. Secondly, the study of the remains
southwest of Phaselis in the Cumayeri neighborhood,
and known to local residents as the watercourse, continued to be investigated. A number of systems that
were possibly used for draining the water were identified. In the Cumayeri neighborhood, studies continued
along the roads that provide access to M. Karakoyunlu’s
sheep pens and the plateaus where the locals spend
their summer months. In this context, the sector called
Suyun Gözü (“water’s eye”) by locals was reached, and
one water source was identified. Along the waterbed,
numerous arrangements made to control the flow rate
of water descending from the source in the direction of the Cumaltı were encountered. Based on their
location and forms, it can be argued that they served
as sedimentation pools and had pressure-reducing
functions.

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI
mekânları tanımlayan duvarlarla birlikte inşa edildiği için
görülmemektedir. Kilisenin doğusunda yer alan apsisli
yapı, güney nefin doğusundaki bir kapı açıklığı ile kilise
ile direkt olarak ilişkilendirilmiştir. İzlenebilen tek giriş
açıklığı bu kapıdır. Yapı batıda, aynı zamanda kilisenin
apsisini gizleyen, kuzeyde ise bir terasa istinat duvarı
vazifesi gören duvarlarla çevrelenmiştir.
Teritoryum çalışmaları kapsamında Tahtalı Dağı güney
ve doğu yamaçları, teleferik alt istasyonu civarı ve aşağı
kesimlerinde suyoluna ait yapı kalıntıları ve su kaynakları araştırılmıştır. Çalışmaların ilk bölümünde geçtiğimiz
dönemlerde kayıt altına alınan Tahtalı Dağı doğu yamacı
kaynaklarından elde edilen suların kente ulaştırılmasına
yönelik tahkim edilmiş olması muhtemel yapılar tespit
edilmeye çalışılmış, fakat arazinin durumu ve yoğun bitki
örtüsü incelemelerin kısıtlı kalmasına neden olmuştur. Bu
süreçte çok sayıda teras duvarı, işlik ve konut kalıntılarına
rastlanmıştır. Teleferik alt istasyonunun güneydoğusunda, insan eliyle düzenlemelere uğradığı kesin olarak
görülebilen, kayalara oyulmuş derin bir açıklık tespit
edilmiş, eldeki kısıtlı imkanlar ve güvenlik nedeniyle
içerisine inilmemiştir. Söz konusu strüktürün suyolunun
yakınlarında bulunması nedeniyle gelecek dönemlerde
ele alınması araştırmalara olumlu katkılar sağlayacağına
karar verilmiştir. İkinci olarak Phaselis’in güneybatısında,
Cumayeri Mahallesi’nde bulunan ve yöre sakinlerince
suyolu olarak bilinen kalıntıların incelenmesine devam
edilmiş yine bu bölgede suların tahliyesine yönelik
olması muhtemel bir takım düzenlemeler tespit edilmiştir. Cumayeri Mahallesi’nde M. Karakoyunlu’nun
ağılları ile bölgedeki yörüklerin yaz aylarını geçirdikleri
yaylalara ulaşım sağlayan yol boyunca tespit çalışmaları
sürdürülmüş; bu bağlamda yöre halkı tarafından ‘suyun
gözü’ olarak adlandırılan sektöre ulaşılmış ve bir adet
kaynak tespit edilmiştir. Su yatağı boyunca, söz konusu
kaynaktan itibaren Cumayeri istikametinde inen suların
akış hızlarını kontrol altına almaya yönelik çok sayıda
düzenlemeye rastlanmıştır. Bulundukları mevkii ve sahip
oldukları şekiller esas alındığında bunların çökeltme
havuzu ve basınç düşürücü fonksiyonlarına sahip oldukları söylenebilir.
Bu sene ayrıca Yarıkpınarın üzerindeki bir kepezin kenarında yer alan Kızılin Mağarası’na gidilmiştir. Mağara’nın
ağız kısmında ana kayada yaklaşık 1.5 m çapında açıklık
ağızının önünde çok sayıda orta ve iyi kalite çoğunluğu
sırlı seramik fragmanları parçaları göze çarpmaktadır.
Mağaranın içi sarkıt ve dikitlerle doludur ancak taban
seviyesi ve içindeki sarkıt dikitler kaçak kazıcılar tarafından kötü bir şekilde tahrip edilmiştir. Mağaranın içi
sayısız derecede çanak çömlek ve terrakotta figürin
kırıklarıyla doludur (Res. 13). Mağaranın bir tanrı/tanrıça
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Fig. 13   RTI image of figurine from Cave Kızılin Terracotta Finds (A. Akçay – B. Gürel).
Res. 13 Kızılin Mağarası Terracotta Buluntularından bir Figürinin RTI Görüntüsü (A. Akçay – B. Gürel).

This year, the team also visited a cave called Kızılin on
the edge of a cliff over Yarıkpınar. The mouth of the
cave cut in the living rock has a diameter of 1.5 m. In
front of the opening were found a number of mediocreand good-quality ceramic fragments, most of which are
glazed. The interior of the cave is filled with stalactites
and stalagmites, but those on the base level and inside
it have been heavily destroyed by illicit diggers. The
interior of the cave is filled with countless fragments
of broken pottery and terracotta figurines (Fig. 13). It is
highly likely that the cave was used for votive offerings
for a god or goddess. Detailed studies related to the topic
will be continued.
In addition to floral, faunal, and vector studies carried
out by our ecological and environmental teams, lichenmushroom, underwater habitat, geomorphologic, hydrographic, chemical / physical analyses were conducted.
Studies related to cultural heritage, field management,
and protection / documentation systems were also
carried out. Lastly, the studies on the urban area management plan initiated last year, as well as the efforts
to calculate the physical, real, and effective carrying
capacities of the Phaselis coast and its harbors today
were completed. Reports on these were submitted to the
Ministry. In this context, cultural heritage studies have
achieved remarkable results in terms of protecting and
preserving the city’s archaeological sites and finds, and
transferring them to future generations.

için sunu amaçlı kullanılmış olma ihtimali oldukça yüksektir. Konuya ilişkin çalışmalar ileride detaylandırılarak
sürdürülecektir.
Ekoloji ve çevre ekiplerimiz tarafından yürütülen floral,
faunal ve vektörel araştırmaların yanı sıra liken-mantar,
sualtı habitatı, jeomorfolojik, hidrografik, kimyasal/fiziksel analizler yapılmış ve kültürel miras, alan yönetimi,
koruma/belgeleme sistemleri üzerinde çalışılmıştır. Son
olarak geçen yıl itibariyle başlatılan, kentin alan yönetim
planının hazırlanması ve günümüzde Phaselis kıyılarının,
limanlarının fiziksel, gerçek ve etkin taşıma kapasitelerinin hesaplanması yönündeki çalışmalar tamamlanmış
ve raporları bakanlığımıza iletilmiştir. Bu kapsamda kültürel miras araştırmaları, kentin sit alanlarının arkeolojik
buluntular temelinde geliştirilerek korunma ve gelecek
kuşaklara aktarılması konularında son derece kayda
değer sonuçlara ulaşılmıştır.
Phaselis ve teritoryumunda 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz disiplinlerarası çalışmalara ait raporlara ve konuya
ilişkin makalelere Phaselis Araştırmaları web sitesine ve
PHASELIS Dergisi’nden ulaşılabilir.

The reports of the interdisciplinary studies that we carried out in Phaselis and its Territorium in 2016 and the
issues related to the topic can be found on the Phaselis
Project website and in the journal PHASELIS.
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Up in the hills: The 2016 Sagalassos Archaeological
Survey Results
Dağlarda: Sagalassos Arkeolojik Yüzey Araştırması
2016 Yılı Sonuçları
Ralf VANDAM – Patrick T. WILLETT – Jeroen POBLOME

Introduction

Giriş

In 2016 the Sagalassos Archaeological Research Project1
initiated an archaeological survey research in the mountainous areas near the villages of Dereköy, Hisar, and
Yumrutaş (Burdur Province), about seven kilometers
southwest of the ancient site of Sagalassos (Fig. 1). The
main aim of this survey was to investigate the long-term
occupational history and socio-ecological systems of
more “marginal” landscapes from prehistory until recent
times. Archaeological research in the Burdur region and
generally in Western Turkey has mainly focused on the
larger fertile lowland areas, which revealed numerous
farming settlements from the Neolithic period onwards
and illustrated distinctive times of continuity and collapse in human occupation in these areas. In contrast,
less is known how past communities engaged in other,
more constrained landscape units such as remote, high
altitude locations, which also make up a significant part
of Turkey’s geography. Traditionally, these landscapes
are considered as “marginal” due to their environmental
characteristics, such as ecological poverty, inaccessibility, and remoteness, or their inherent risks and

2016 yılında Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi1
kapsamında Sagalassos antik kentinin yaklaşık 7 km
güneybatısında yer alan Dereköy, Hisar ve Yumurtaş köyleri civarındaki dağlık alanda arkeolojik yüzey araştırması
başlatıldı (Res. 1). Bu yüzey araştırmasının amacı, tarih
öncesinden yakın zamanlara kadar geçen dönemde,
daha “marjinal” alanların uzun vadede iskan tarihi ve
sosyo-ekolojik sistemlerini incelemekti. Burdur yöresi
özelinde ve Batı Anadolu genelinde arkeolojik araştırmalar daha çok, verimli ve daha büyük, düşük rakımlı arazilere yoğunlaşmış olup Neolitik Dönem’den itibaren çok
sayıda tarım yerleşimi saptanmıştır ve söz konusu alanlarda insan iskanının süreklilik ve yıkımı hususlarında belirleyici zamanlamaların varlığı gösterilmiştir. Buna karşılık,
geçmişteki toplulukların, Türkiye coğrafyasının önemli bir
kısmını oluşturan yüksek rakımlı ve yoldan uzak türden
kısıtlı coğrafyalarda nasıl yaşamını sürdürdüğü hakkında çok az şey bilinmektedir. Geleneksel olarak bu tür
coğrafyalar, ekolojik fakirlik, erişim zorluğu ve uzaklık
gibi çevresel karakteristikleri ya da riskleri ve zorlu iklim
koşulları nedeniyle “marjinal” kabul edilegelmiştir. 2016

1
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of Sagalassos Archaeological Research Project. The authors
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Fig. 1   Dereköy – Hisar survey area located in the eastern part of the territory of ancient Sagalassos, geographically situated within the
Western Taurus Mountains in the Burdur province of southwest Turkey, 15 km from Isparta and 100 km from the Mediterranean Sea.
Res. 1 Antik Sagalassos’un egemenlik alanının doğu kesiminde konumlanan Dereköy – Hisar yüzey araştırması alanı. Bu bölge coğrafi
olarak Burdur İli’ndeki Batı Toroslar dahilinde olup Isparta’ya 15 km ve Akdeniz’e 100 km mesafededir.

harsh weather conditions. The mountainous area of the
Dereköy-Hisar region was selected as the main research
focus for the 2016 survey because it possesses all the
above-mentioned characteristics. Furthermore, so far no
systematic archaeological research has been conducted
in this area. The known sites in the area (Fig. 2) were
located during extensive survey campaigns of our project, such as the Late Paleolithic cave site of Dereköy
excavated in 1997, two larger hilltop sites at Aykırıkca
(Iron Age) and Hisar (Hellenistic), and a Late Roman
hamlet (Köy 1), hilltop site (Dereköy Kale) and a church
in the Ağlasun valley, plus a few metal production
sites in the Bey Dağları2. The survey campaign lasted
for seven weeks and consisted of three weeks of field
walking which was followed by four weeks of survey
material study.

Survey Methodology
The applied survey methodology was based on successful intensive field walking (or tract walking) campaigns
previously carried out by our project in the Burdur
Plain (2010-2012)3 and generally corresponds with
2

3

For further information see H. Vanhaverbeke – Marc
Waelkens, The Chora of Sagalassos. The Evolution of the
Settlement Pattern from Prehistoric until Recent Times.
Studies in Eastern Mediterranean Archaeology V (2002).

yılı yüzey araştırması için Dereköy – Hisar bölgesindeki dağlık alan yukarıdaki tüm özelliklere sahip olması
nedeniyle seçilmiştir. Üstelik bu bölgede şimdiye kadar
sistematik bir arkeolojik araştırma gerçekleştirilmemiştir.
Bölgede bilinen sitler (Res. 2) -örneğin 1997 yılında
kazılan Dereköy Geç Paleolitik mağara siti, Aykırıkça
(Demir Çağı) ve Hisar (Hellenistik)’daki daha büyük
tepe üstü sitleri, ve Geç Roma köyü (Köy 1) ve Ağlasun
Vadisi’ndeki kilise ile Bey Dağları’nda birkaç maden işliği2- projemizin yoğun yüzey araştırmaları sırasında tespit
edilmiştir. Yüzey araştırması üç haftası arazide yürüyerek
ve dört haftası malzeme incelemesi ile toplamda yedi
hafta sürmüştür.

Metodoloji
Uygulanan yüzey araştırma metodolojisi, (doğu)
Akdeniz’deki diğer yoğun yüzey araştırmalarında kullanılan yöntemle örtüşen ve projemiz çerçevesinde 20102012 yıllarında Burdur Ovası’nda3 da uyguladığımız,
2

Daha fazla bilgi için bk.: H. Vanhaverbeke – M. Waelkens,
The Chora of Sagalassos. The Evolution of the Settlement
Pattern from Prehistoric until Recent Times. Studies in Eastern
Mediterranean Archaeology V (2003).

3

R. Vandam, “The Burdur Plain Survey Project, SW Turkey. In
search of the Middle Chalcolithic (5500 – 4200 BC)”, bk.: S.
Steadman – G. McMahon (ed.), The Archaeology of Anatolia:
Recent Discoveries (2011 – 2014), Vol I (2015) 282-301.

R. Vandam, “The Burdur Plain Survey Project, SW Turkey.
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Fig. 2   Overview of surveyed area in the Dereköy – Hisar area with all the sites mentioned in the text indicated.
Res. 2 Hisar – Dereköy araştırma alanının genel görüntüsü ve metinde sözü edilen sitlerin konumları.

other intensive survey work carried out in the eastern
Mediterranean. For the Dereköy-Hisar intensive survey,
the field walkers surveyed tracts of 50 m length and
1 m wide which were placed 20 m apart. We attempted
to sample all different landscapes units that make up the
Dereköy-Hisar area: valleys, uplands, hill-spurs, hills,
and isolated plateaus and to survey them as completely
as possible. However, occasionally crops or very dense
vegetation, especially on the hills themselves, prohibited
this form of surveying. In that case, the field was either
skipped or the team shifted to a less systematic extensive
survey methodology in which field walkers were still
spaced 20 m between each other but were allowed to
move off their straight line. All fields were measured by
a GPS device and located on publicly available aerial
photographs.

In search of the Middle Chalcolithic (5500-4200 BC)”, in:
S. Steadman – G. McMahon (eds.), The Archaeology of
Anatolia: Recent Discoveries (2011-2014) Vol. I (2015)
282-301.

arazide ardışık ve yoğun yürüme biçimindedir. Dereköy
– Hisar yoğun yüzey araştırması sırasında ekip üyeleri
arazide, birbirinden 20 m arayla, 1 m genişliğinde ve
50 m uzunluğunda şeritlerde yürümüşlerdir. Dereköy –
Hisar yöresinde karşılaşılan her tür coğrafi birimde (vadi,
yayla, yamaç, tepe, izole platolar vb.) ve mümkün olduğunca tümcül yürüme gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ne
var ki, yer yer kayalıklar veya özellikle tepelerdeki yoğun
bitki örtüsü yoğun yürüyüşe izin vermemiştir. Böyle
durumlarda ya söz konusu alan atlanmış ya da yürüme
düzeni biraz esnetilerek, yine 20 m arayla dizilen üyelerin düz hattan sapmalarına izin verilmiştir. Tüm alanlar
GPS cihazıyla ölçülerek kamu erişimine açık hava fotoğrafları üzerine işaretlenmiştir.

Sonuçlar
Ekibimiz toplamda 185 alanda inceleme yapmıştır
(Res. 2) ve 24 alanda çeşitli dönemlere ait buluntu
yoğunluğu tespit etmiştir. Bunlar arasında Geç Roma
– Erken Bizans ve Osmanlı dönemleri en iyi temsil
edilenler olmakla beraber tarih öncesi, Demir Çağı ve
Roma İmparatorluk dönemleri de saptanmıştır. Ama tüm
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Fig. 3   Middle Paleolithic artefacts attested at Field 117 among which is a Levallois core.
Res. 3 Alan 117’de saptanan Orta Paleolitik objeleri ve bir Levallois çekirdek.

Results
In total, the archaeological survey team investigated 185
fields (Fig. 2) in the research area and discovered about
twenty-four new artefact concentrations from various
time periods. The best represented periods were the
Late Antique and Ottoman period but also sites dating
to Prehistory, Iron Age, and Imperial Roman centuries
were identified in the field. Due to size restrictions of
this article not all sites will be discussed here. Due to
size restrictions of this article not all sites will be discussed here.4
The oldest indications of human activity in the DereköyHisar region can be dated back to the Middle Paleolithic
period (120,000 – 45,000 B.C.). This period was
not only represented by some loose finds but also a
relatively dense concentration of Middle Paleolithic
artefacts was discovered on a high altitude plateau:
Field 117 (Fig. 2). The Middle Paleolithic artefacts
were knapped by the Levallois flaking technique from
primarily greenish and red-brown chert that naturally
occurrred in the area. The identified Middle Paleolithic
material consisted mostly of flakes, but also scrapers
and blades were observed. Furthermore, a Levallois
core (Fig. 3) with radial preparation was documented,
4

For a more detailed overview one is referred to Vandam,
R, Willett, P. and Poblome J. 2017. Chapter 15: Living on
the margins. First results from the Dereköy Archaeological
Survey of the Sagalassos Project in the Western Taurus
Mountains. In: Steadman, S.R., McMahon, G. (Eds.), The
Archaeology of Anatolia: Recent Discoveries (2014-2016)
Vol II, Cambridge Scholar Press, Cambridge. 321-346.

sitlerin bu raporun kısalığı nedeniyle burada ele alınması
mümkün değildir.
Dereköy – Hisar yöresinde insan varlığının en eski izleri
Orta Paleolitik Dönem’e (MÖ 120.000-45.000) aittir. Bu
dönem, bir grup münferit buluntuyla değil yüksek rakımlı
bir platoda yer alan Alan 117’de (Res. 2) nispeten yoğun
Orta Paleolitik objeleriyle temsil edilmektedir. Bu objeler,
genelde yörede doğal bulunan yeşilimsi ve kızıl-kahve
sileksten Levallois tekniğiyle yontulmuştur. Saptanan
Orta Paleolitik objeleri çoğunlukla yongalardan ibaret
olmakla birlikte kazıyıcılar ve dilgiler de görülmüştür.
Üstelik, radyal hazırlanmış bir Levallois çekirdek (Res.
3) de belgelenmiş olup litik objelerin yerel üretilmiş olabileceğine işaret edebilir. Alan 117’deki objelerin dikkat
çeken bir özelliği hava koşullarının etkisine uzun süre
maruz kalmayıp, “taze” olmalarıydı. Bu gözleme dayanarak lokal erozyon özelliklerinin alttaki dolguları keserek oldukça yakın bir zamanda bunları ortaya çıkardığı
akla gelmektedir. Orta Paleolitik objelerin, eğer varsa,
kesin stratigrafik konumu daha sonra saptanmalıdır.
Ancak, Orta Paleolitik objelerin yoğun şekilde bulunması
bölgemizde saptanan en erken arkeolojik belgelemeyi
temsil etmekte olduğundan çok büyük öneme sahiptir
ve erken hominidlerin yayılımı gibi daha geniş kapsamlı
araştırmalara katkıda bulunabilir.
Orta Paleolitik objelerin yanı sıra en az altı alanda daha
litik obje yoğunluğu saptanmış olup geç Üst Paleolitik
– Epipaleolitik, hatta Erken Neolitik’e atfedilebilir fakat
kronolojik çerçeveyi tam oturtabilmek için daha ayrıntılı inceleme yapılması gereklidir. Bu buluntu gruplarında çoğunlukla rötuşsuz yongalar bulunmakla beraber
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mikrolitik dilgiler gibi aletler de tespit edilmiştir. Litikler
çoğunlukla kırmızımsı veya yeşilimsi sileks ve beyaz
kuvars olup Alan 100’de iki adet obsidyen yonga da
belgelenmiştir (Res. 4). Yukarıda sözü edilen dönemler
yüzey araştırmamızda toplanan 400’den fazla litik ile
çok iyi temsil edilmektedir. Benzer objeler, Dereköy
Mağarası’ndan yayımlanmış ve 2016 yılı araştırma alanımızın daha doğusundaki bazı lokasyonlarda daha önceki
yoğun yüzey araştırmalarımız sırasında saptanmıştır. Bu
kanıtla yörenin genelde avcı-toplayıcı grupların tercih
ettiği alanlardan olduğu ve olasılıkla hayvanların otladığı
alanların varlığı veya sileks yatağı bulunmasıyla ilintili
olduğu öne sürülebilir. Burada dikkat çekilmesi gereken
husus, yüzey araştırmamızda yüksek miktarda litik objenin ele geçmesidir, ve örneğin Burdur Ovası gibi alçak
rakımlı alanlardaki yüzey araştırması sonuçlarıyla tam bir
tezat söz konusudur.

Fig. 4   Large concentration of Upper Final PaleolithicEpipaleolithic-Early Holocene lithics found at Field 100.
Res. 4 Alan 100’de Üst Son Paleolitik – Epipaleolitik litiklerin
yoğun bir grubu ele geçmiştir.

indicating that lithic artefacts might have been locally
produced. Notable about the artefacts at Field 117 was
that these were fresh, in the sense that they were not
weathered by exposure at the surface for a long period.
This observation suggests that the local gully system has
cut into underlying deposits and washed out the artefacts relatively recently. The exact stratigraphic position,
if at all, of the Middle Paleolithic artefacts remains to
be determined. However, the discovery of the Middle
Paleolithic concentration is of great importance as it is
the earliest documented archaeology in our region that
can shed light on broader research themes such as the
dispersal of early hominins.
In addition to the Middle Paleolithic artefacts, at least
six lithic artefact concentrations have been found which
could be dated to the Upper Final – Epipaleolithic and
possibly even to the Early Holocene, but more research
is required to firmly establish this chronological framework. These concentrations comprised mostly unretouched flakes, but also tools such as microlithic blades
were identified. The lithics consisted mainly of reddish
or greenish chert and white quartz, but also two obsidian flakes were found in Field 100 (Fig. 4). With more
than 400 collected lithics, the above-mentioned periods
were particularly well-represented in our survey. Similar
artefacts were already published from the Dereköy Cave
and identified at other locations more to the east of our
2016 survey area. These were found during previous
extensive survey campaigns2. This evidence indicates
that the area was favorable to hunter-gather groups in
general, possibly related to the availability of high-quality resources, be it grazing land or chert outcropping.
Noteworthy is that this high number of lithic artefacts in

Tarih öncesi dönemin son evreleri birkaç Geç Kalkolitik
sit ve münferit buluntularla temsil edilmektedir. Bazı Geç
Roma – Bizans sitlerinde, bir avuç denebilecekten daha
fazla prehistorik parça bulduk ki, bu da, söz konusu sitlerin tarih öncesi dönemde öncülleri bulunduğu anlamına
gelebilir. Üstelik, Dereköy Mağarası kazısında ele geçen
malzemenin tekrar incelenmesi ve Demir Çağı’na atfedilen Aykırıkça (bk. aşağıda) öreninin tekrar ziyaret edilmesi sonucu, söz konusu sitlerde önemli miktarda Geç
Kalkolitik parça saptadık. Kalkolitik malzemenin çoğu,
MÖ 3500 civarına tarihlenen Geç Kalkolitik Kuruçay
Tabaka 6 malzemesine yakın benzerlik sergiler ve tipolojik benzerlik söz konusudur. Bu yeni sonuçlar, MÖ

Fig. 5   Late Chalcolithic material identified during the 2016
survey campaign: sherds made from local clays and a few of them
evidence a dark grey/black slip.
Res. 5 2016 yılı yüzey araştırması sırasında saptanan Geç
Kalkolitik malzeme. Çanak-çömlek parçaları yerel kilden yapılmış
olup çok azında koyu gri/siyah slip izi saptanmıştır.
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Fig. 6   Circular structure/burial no. 2 at Aykırıkca. In the remnants of an illegal excavated pit painted Iron Age pottery fragments
have been identified.
Res. 6 Aykırıkça yuvarlak yapı / mezar no. 2. Bu yapıda gerçekleşen kaçak kazının atıklarında Demir Çağı keramikleri saptanmıştır.

our survey stands in stark contrast with previous survey
results in the lowland areas, as for instance during the
Burdur Plain survey.
Late Prehistory was represented by several Late
Chalcolithic sites and various loose finds. At several
Late Roman-Byzantine sites we identified more than a
handful of prehistoric sherds, indicating that these sites
might have had a prehistoric predecessor. Furthermore,
through restudying the excavated Dereköy Cave material and revisiting the Iron Age site of Aykırıkca (see
below), we also identified a significant amount of
Late Chalcolithic sherds at these sites. Most of the
Chalcolithic material was closely related and illustrated
typological parallels with the Late Chalcolithic Kuruçay
Level 6 material, which can be dated to around 3500
B.C. These new results illustrate a spike in human activity in the 4th Millennium B.C., which fits well with our
current understanding of this period. During the Late
Chalcolithic we noticed, for example in the Burdur
Plain, an increase of population in the lowlands with
high settlement numbers and exploration of new areas.
Also in Western Anatolia, Late Chalcolithic communities
expanded their footprint in the landscape.
Next to the prehistoric finds the survey discovered an
Iron Age concentration on a high altitude plateau at
Field 99 (Fig. 2). However, while revisiting the ancient
site of Aykırıkca located high in the hills (1400 m altitude) and southeast of the modern village of Hisar, new
information about this period was also gained. The site
was already known through previous extensive surveys
of our project5, but was again reinvestigated during the
5

4. binyılda insan faaliyetlerinde bir sıçramaya işaret eder
ki, bu durum da söz konusu dönemle ilgili mevcut anlayışımızla uyum içerisindedir. Örneğin Burdur Ovası’nın
Geç Kalkolitik Dönemi’nde düşük rakımlı arazide yüksek
yerleşim sayısı ve yeni alanların keşfiyle birlikte nüfus artışı dikkat çekmektedir. Batı Anadolu’da da Geç Kalkolitik
toplulukları topografyaya izlerini bırakmışlardır.
Tarih öncesi buluntuların yanında, yüzey araştırması
sırasında yüksek rakımlı bir platoda, Alan 99’da (Res.
2), Demir Çağı yoğunlaşması saptanmıştır. Ancak, Hisar
Köyü’nün güneydoğusunda, 1400 m rakımdaki Aykırıkça
sitine yaptığımız bir ziyarette bu dönemle ilgili yeni veri
de toplanmıştır. Bu sit, projemizin daha önceki kapsamlı
yüzey araştırmalarından bilinmekteydi4 fakat kronolojisini netleştirmek ve yeni bulunan yüzey malzemesini kontekste oturtmak amacıyla 2016 yılında tekrar incelendi.
Böylece Aykırıkça öreninin esas olarak Geç Kalkolitik
ve Demir Çağı birleşenleri bulunan ve yeterli miktarda
Epipaleolitik malzemenin de gözlendiği “çok dönemli”
bir sit olduğu kesinliğe kavuşmuş oldu. Genelde malzeme, kabaca sarp yamacın batı ucundan doğuda doğal
bir savunma sağlayan tepenin dik sırtına kadar uzanan
400 x 300 m’lik bir alanda ele geçmiştir. Sitte en az 16
adet yarım daire biçimli yapıya (Res. 6) ve bazıları bunların üzerine inşa edilmiş birkaç tane de Geç Osmanlı
ağılına rastladık. Dairesel kireçtaşı yapıların çapları 15 m
civarında olup yükseklikleri de 1 m kadardır. Bu yapıların
bir kısmını zaten biliyorduk ancak tespit edildiği üzere
dördünün kaçak kazıyla tahrip edilmiş ve bazılarının
4
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2016 survey campaign to secure its chronology and
to contextualize the newly found survey materials. It
became clear that Aykırıkca is a multi-period site with
mainly Late Chalcolithic and Iron Age components, but
also a sufficient amount of Epilaleolithic-Early Holocene
materials was observed. In general, the materials at the
site were found over an area of 400 by 300 m, roughly
between the western edge of the cliff and the steep ridge
of the hill, which provided natural defense to the site
in the east. At the site we encountered at least sixteen
semi-circular structures (Fig. 6) alongside several Late
Ottoman corrals, some of which were built on top of
these structures. The dimensions of the different circular
limestone structures varied around 15 m in diameter and
about 1 m in height. Although the presence of some of
these structures were already known to us, we discovered that four of them were illegally excavated, resulting
in the complete destruction of some, while at others pits
measuring 2 by 2 m were dug out (Fig. 6). A study of
Google Earth images illustrated that the illegal excavations happened within the last three years. In one of the
illegal trench debris we discovered burned human bone
fragments, pieces of a metal artefacts, and ceramics
which could be identified as locally made painted Iron
Age pottery (800-600 B.C.; Fig 6). Based on these finds
and the fact that we are dealing with round prominent
structures, a case can be made for interpreting these as
Iron Age burials or tumuli.
Most remains of this survey season stem from the Late
Roman – Early Byzantine periods (5th-6th century A.D.).
Not less than sixteen sites were linked to this period.
Notable is the wide range of different types that these
sites comprise. Most of the Late Roman – Early Byzantine
artefact concentrations can be interpreted as small- to
medium-sized farming settlements but also metal production sites, a cave site with a Greek inscription, and
a church (Field 72, Figs. 2, 7), and potential observation
posts on strategic locations were encountered. The Late
Roman – Early Byzantine settlements were not restricted
to a certain landscape unit, but occurred in different
settings in both the valleys and highlands. Interesting
is the fact that the high number of Late Roman – Early
Byzantine sites confirm that an increase in population
resulted in economic specialization (e.g., local amphora
production at the different identified sites) during this
time period6. Most of the sites continued into the
of Sagalassos”, in: M. Waelkens – J. Poblome, Sagalassos IV.
Report on the Survey and Excavation Campaigns of 1994
and 1995 (1997) 36-37.
6
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tamamen yıkılmış ve diğerlerinde ise 2 x 2 m’lik çukurlar
açılmıştı (Res. 6). Google Earth görüntülerinin karşılaştırılması sonucu bu kaçak kazıların son üç yıl içinde
gerçekleştiği anlaşıldı. Kaçak kazı açmalarının kalıntıları
arasında yanık insan kemiği parçaları, bir madeni esere
ait parçalar ve yerel üretim boyama bezemeli Demir
Çağı’na (MÖ 800-600) (Res. 6) atfedilebilecek keramik
parçaları saptadık. Söz konusu bulgulara ve yuvarlak
biçimli büyük yapıların varlığına dayanarak burada
Demir Çağı’na ait mezar veya tümülüsler bulunduğu
şeklinde bir yorum yapmak mümkün görünmektedir.
Bu yüzey araştırması sezonunda ele geçen malzemenin
çoğu Geç Roma – Erken Bizans (MS 5.-6. yy.) dönemlerine aittir ve bu sitlerin sayısı en az 16’dır. Sitlerin içerdiği
farklı tiplerin geniş yelpazesi dikkat çekicidir. Geç Roma
– Erken Bizans olarak malzeme gruplarının çoğu küçük
ila orta büyüklükte tarım yerleşimi olarak yorumlanabilir, fakat maden işliği, Yunanca kitabeli ve kiliseli bir
mağara (Alan 72, Res. 2 ve 7), ve stratejik noktalarda
muhtemel gözetleme noktaları da saptanmıştır. Geç
Roma – Erken Bizans yerleşimleri belirgin bir topografik
birimle sınırlı olmayıp hem vadiler hem de yaylalarda
karşılaşılabilmektedir. İlginç olan, çok sayıda Geç Roma
– Erken Bizans sitinin tespit edilmesi, bu dönemde artan
nüfusun ekonomik ihtisaslaşmaya (örn. çeşitli sitlerde
yerel amphora üretimi) yol açtığını teyit etmektedir5.

Fig. 7   Rubble and in situ wall of the apse of Late Roman –
Byzantine church at Field 72, whose length is estimated at
16.40 m and width of 5.60 m.
Res. 7 Alan 72’de Geç Roma – Bizans kilisesinin molozu ve
in situ apsis duvarı. Kilise’nin toplam uzunluğu 16.40 m ve
genişliği 5.60 m olarak tahmin edilmektedir.

5
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Fig. 8   Late Ottoman cistern found south of Field 128 in the Hisar Plain.
Res. 8 Hisar Ovası’nda Alan 128’in güneyinde bulunan Geç Osmanlı Dönemi’ne ait bir sarnıç.

Byzantine Dark Age (late 7th-9th centuries A.D.), but
also new sites were found associated with this period. In
this respect, it is worth mentioning the large Byzantine
settlement in the Hisar Valley south of the modern village of Hisar at Field 128 (Fig. 2). A few of the Late
Roman – Early Byzantine sites revealed also Imperial
Roman (1st-2nd centuries A.D.) material, and at Field 13
(Fig. 2) even some late Classical-Early Hellenistic sherds.
Whether these sites have their roots in these earlier periods is currently unclear. The identified Roman Imperial
pottery, for instance, was mostly very weathered and
possibly brought to these locations as part of manuring
activities, a phenomenon that has been observed in different regions in the Eastern Mediterranean.
The last period from which sites were encountered is
the Late Ottoman period (1700 A.D. onwards). In total
twelve artefact concentrations could be assigned to this
period. At many older sites (i.e., Prehistoric or Roman
– Byzantine) Late Ottoman materials were attested. In
Fifth Century CE Sagalassos”, in: P. Eerdkamp – K. Verboven,
Structure and Performance in the Roman Economy. Models,
Methods and Case Studies (2014) 97-140.

Sitlerin çoğu Bizans Karanlık Çağı’nın (MS geç 7.-9. yy.)
içlerine kadar varlığını sürdürmüştür ancak bu dönemle
ilgili yeni alanlar da saptanmıştır. Bu bağlamda, günümüz Hisar Köyü’nün güney yönünde Hisar Vadisi’nde
Alan 128’deki büyük Bizans yerleşiminden söz edilmelidir (Res. 2). Geç Roma – Erken Bizans yerleşimlerinin
birkaçında Roma İmparatorluk Çağı’na (MS 1.-2. yy.)
ait malzeme saptanmış olup Alan 13’te (Res. 2) ise bir
miktar Geç Klasik – Erken Hellenistik seramik parçaları
dahi ele geçmiştir. Ancak söz konusu sitlerde yerleşimin
bu kadar erkene gidip gitmediği henüz kesin olarak
bilinmemektedir. Örneğin saptanan Roma İmparatorluk
Dönemi seramiği çoğunlukla aşınmış örneklerdir ve olasılıkla gübreleme yapılırken buraya dışarıdan getirilmiş
olabilir ki, bu olgu Doğu Akdeniz’in değişik bölgelerinde
gözlemlenmiştir.
Sitlere işaret eden en son dönem Geç Osmanlı (MS
1700’den itibaren) olup toplamda 12 bulgu yoğunluğu
bu döneme atfedilebilir. Daha erkene (örn. Prehistorik
veya Roma – Erken Bizans) tarihlenen bir çok sitte de
Geç Osmanlı malzemesi saptanmıştır. Çoğu durumda iskan bir veya birkaç haneyle sınırlı olsa gerektir.
Günümüz Hisar Köyü’nün güneybatısında yer alan bir
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most cases the occupation was probably limited to one
or a few households. In one case, at Field 121 (Fig. 2)
south of the modern village of Hisar, we have good
indications that we are dealing with a more substantial
village-type settlement. In contrast to our other survey
outcomes, we noticed an especially high number of offsite densities for the Late Ottoman period. This is probably the result of a different economic strategy during
this period with a stronger focus on pastoral activities.
Related to these activities were the different stone-built
cisterns that were documented in the Hisar-Dereköy
landscape (Fig. 8). Some of the cisterns were still in use,
but their construction and the occurrence of Ottoman
jug fragments in close proximity to these structures suggest that they dated back to the Late Ottoman period.
In conclusion, the 2016 Sagalassos Survey was very successful and produced an extensive amount of new information on settlement patterns and human activities of
communities that inhabited marginal landscapes in the
past. Our results demonstrate that these areas have a rich
history and great archaeological potential, and that they
formed an integral part of the human landscape of the
past. In 2017 we aim to continue our research on these
landscape units in the eastern extent of the Sagalassos
research area.

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI
örnekte (Alan 121, Res. 2) köy tipi bir yerleşmeyle karşı
karşıya olduğumuz söylenebilir. Diğer yüzey araştırması
bulgularımıza tezat olarak, Geç Osmanlı Dönemi’nde
çok sayıda sit-dışı buluntu yoğunluğu saptamış bulunuyoruz. Bu da muhtemelen söz konusu dönemde pastoral
faaliyetlere ağırlık veren farklı bir ekonomik stratejinin
sonucudur. Bu faaliyetlere ilişkin Hisar – Dereköy yöresinde belgelenen çeşitli kargir sarnıçlar örnek verilebilir
(Res. 8). Bu sarnıçların bir kısmı halen kullanılmakta
olup inşa teknikleri ve hemen yakınlarında Osmanlı
testi parçaları bulunması bunların da Geç Osmanlı
Dönemi’ne ait olduğunu düşündürmektedir.
Sonuç olarak 2016 yılı Sagalassos Yüzey Araştırması’nın
çok başarılı geçmiş ve geçmişte marjinal topografyaları
iskan eden toplulukların insani faaliyetleri ve yerleşme
dokuları hakkında geniş çaplı yeni bilgiler edinilmiştir.
Sonuçlarımızın gösterdiği üzere bu alanlar zengin bir
tarihe, büyük arkeolojik potansiyele sahiptir ve geçmişin
beşeri coğrafyasının entegre bir parçasını oluşturmaktadırlar. 2017 yılında Sagalassos araştırma alanımızın
doğu kesiminde bu coğrafi birimlerdeki çalışmalarımızı
sürdürmeyi planlıyoruz.
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Survey Results from the Ancient City
of Seleuceia Sidera
Seleukeia Sidera Antik Kenti
Yüzey Araştırması Sonuçları
Bilge HÜRMÜZLÜ – Meltem AYAŞAN – Uygar HECEBİL – Burak SÖNMEZ –
Hüseyin KÖKER – Thomas SCHENK – İlkay ATAV KÖKER

The 2016 survey in the city and districts of Isparta concentrated on the ancient city of Seleuceia Sidera (Fig. 1).
In the course of this survey, the studies were conducted
in four stages at Seleuceia Sidera, located in the village
of Bayat, 7 km south of Isparta’s Atabey district (Fig. 2).

Historical Framework and Buildings of the City
(B. Hürmüzlü – M. Ayaşan)
Founded as one of the fourteen Seleuceian cities during the rule of the Seleucid Empire (Bingöl 2012, 459,
dn. 4), it is claimed that Seleuceia Sidera may have
been established to keep Sagalassos and other southern
Pisidian cities under surveillance (Bevan 1902, 166).
Seleuceia was a Seleucian colony like Apollonia. The
prevailing view is that it was founded by Antiochus I
(Bracke 1993 17, 21, dn. 54; Cohen 1995, 350).
The surveys conducted across the settlement and the
excavations carried out under the scientific oversight of
O. Bingöl in 1993 (Bingöl 2012) have revealed that as
of the Roman imperial period, the city center expanded
towards the flatlands surrounding the acropolis. The
architectural elements have revealed that the settlement
was rebuilt in the 2nd century A.D., and the public
areas were possibly reorganized or added new features
were added. This condition was of particular importance
since it proves that the developments in the city coincided with the construction activities that began with the
Pax Romana across the Pisidian region.
The data provided by the studies conducted in Seleuceia
thus far have proven that this city had public buildings
that allows us to recognize it as a polis from the early
periods until the middle of the Roman period (Hürmüzlü
2015, 179).

Isparta İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2016 yılı çalışmaları Seleukeia Sidera antik kentinde yoğunlaşmıştır (Res.
1). Isparta İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması kapsamında,
Isparta İli’nin Atabey İlçesi’ne bağlı, 7 km güneyinde
Bayat Köyü’nde konumlanan Seleukeia Sidera’da çalışmalar dört etapta gerçekleştirilmiştir (Res. 2).

Tarihsel Çerçeve ve Kentin Yapıları
(B. Hürmüzlü – M. Ayaşan)
Seleukos Krallığı Dönemi’nde Seleukeia adıyla kurulmuş on dört kentten biri olan (Bingöl 2012, 459, dn.
4) Seleukeia Sidera’nın, Sagalassos’u ve güney Pisidia
kentlerini gözetim altında tutmak amacıyla kurulmuş olabileceği görüşü ileri sürülmektedir (Bevan 1902, 166).
Seleukeia’nın da Apollonia gibi bir Seleukos kolonisi
olduğu bilinmekle birlikte, kuruluş tarihi kesin değildir;
kurucusunun I. Antiokhos olduğu görüşü baskındır
(Bracke 1993 17, 21, dn. 54; Cohen 1995, 350).
Yerleşmede yürütülen yüzey araştırmaları ve O. Bingöl
bilimsel danışmanlığında 1993 yılında gerçekleştirilen kazılar (Bingöl 2012), kent merkezinin Roma
İmparatorluk Dönemi ile birlikte Akropolis’i çevreleyen
düz arazilere doğru genişlediğini ortaya koymuştur.
Yerleşmenin MS 2. yy.’da yeniden imar edildiği ve muhtemelen kamusal alanlarının düzenlendiği veya yeni
unsurların eklendiği, yerleşmede ele geçen mimari parçalarla tespit edilebilmektedir. Bu durum Pisidia Bölgesi’nin
genelinde Pax Romana ile birlikte başlayan imar faaliyetleri ile kentte yaşanan durumun uyuştuğunu kanıtlaması
açısından önem taşımaktadır.
Seleukeia’da yürütülen araştırmaların bugüne dek ortaya
koyduğu veriler, bir Seleukos kolonisi olan bu kentin
polis olarak adlandırılabilmesi için önem arz eden
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Fig. 1   Location of the Ancient City of Seleuceia Sidera.
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Res. 1 Seleukeia Sidera Antik Kentinin Konumu.

Fig. 2   Seleuceia Sidera, Located on the Hisar Tepe. The View From North.
Res. 2 Hisar Tepe Üzerinde Konumlanan Seleukeia Sidera’nın Kuzeyden Görünümü.

234

SURVEY REPORTS
Although the date of its foundation is known as 3rd
century B.C., the architectural remains in the city are
dated to a later period. Similar to most other cities of
Asia Minor, Seleuceia Sidera also underwent events
that caused it to become a larger city between the 1st
century B.C. and the 4th century A.D. The inscription
discovered by G. Hirschfeld reveals that the emperor
Claudius I (41-54 A.D.) played a significant role in the
history of the city (Hürmüzlü 2015, 178). During this
period the name of the city was changed as “Claudia
Seleuceia” (Kaya 1999b, 37, fn. 25). However, there is
no information regarding the kind of help or donation
that he provided for the city. Claudius most possibly lent
his support to the reorganization or restructuring of the
city (Kaya 1999a, 164-165).
The city is referred to as Σελεύκεια Πισιδίας or “Seleuceia
Pisidias” in Ptolemaios (Ptol. 5.5.4). The city’s name is
mentioned with the epithet “Sidera” or “Iron-made” for
the first time in Hierocles (Hierocles, 673.8). The epithet
suggests the possibility of ironworking in the area. The
available numismatic finds also support the metallurgy
activities in the city.

Studies on Topographic Maps (U. Hecebil)
The first stage of the survey created a topographic map
of the ancient city. Topographic mapping is particularly
important for the distribution of survey finds as well as
the millimetric calibration to determine the pits and
level differences during the excavations to be initiated in
the upcoming years. Finds to be discovered during surveys and excavations will thus be accurately localized.
The polygon points determined with the CORS GPS
equipment is set on the national coordinate system
(ITRF and ED50), and the appropriate polygon network
has been created. Using the obtained polygon points as
references, data was received at 5 to 10 m intervals from
the reflectors with Totalstation depending on the level
differences of the land.
In conclusion, an area of approximately 48 hectares was
topographically mapped using as a reference the polygon points obtained in 2016. This study will continue
in 2017.
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kamusal yapılara, erken dönemlerden itibaren Roma
İmparatorluk Dönemi içlerine dek sahip olduğunu doğrulamıştır (Hürmüzlü 2015, 179).
Kuruluşu MÖ 3. yy. olarak bilinmesine rağmen kentte
görülebilen mimari kalıntılar daha geç döneme aittir.
Seleukeia Sidera kentinde de MÖ 1. yy. ile MS 4. yy.
arasında tüm Küçük Asya kentleri gibi küçük kentlerin
büyük kentler haline gelmesine neden olan olaylar
yaşanmıştır. G. Hirschfeld, tarafından bulunmuş olan bir
yazıtta İmparator I. Claudius’un (MS 41-54) kent tarihinde önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır (Hürmüzlü
2015, 178). Lykia – Pamphylia Eyaleti’nin organize edildiği bu dönemde kentin adı “Claudia Seleuceia” olarak
değiştirilmiştir (Kaya 1999b, 37, dn. 25). Ancak nasıl bir
bağış veya yardımın olduğu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Claudius, muhtemelen kentin yeniden organize
veya yapılandırma faaliyetlerine destek vermiştir (Kaya
1999a, 164-165).
Kent, Ptolemaios’ta Σελεύκεια Πισιδίας, “Seleukeia
Pisidias” olarak anılmaktadır (Ptol. 5.5.4). Kentin ismi
“Sidera” yani “Demirden” epitheti ile birlikte ilk kez
Hierocles’te geçmektedir (Hierocles, 673.8). Kentin
bu epiteti almasının nedeni, burada demir işletmeciliği
faaliyetlerinin olduğunu düşündürmektedir. Elimizdeki
mevcut numismatik buluntular da kentteki metalurjik
faaliyetleri destekler mahiyettedir.

Topografik Harita Çalışmaları (U. Hecebil)
Çalışmanın ilk etabına antik kentin, topografik haritasının oluşturulmasıyla başlanmıştır. Topografik harita
çalışmaları, yüzey araştırması buluntularının dağılımını
yapabilmek ve önümüzdeki yıllarda başlatılması planlanan kazı çalışmalarında, açmaların yerleştirilmesinde ve kot farklarının milimetrik hassasiyette ayarlanabilmesi bakımından önem taşımaktadır. Yüzey araştırması ve kazı çalışmaları sırasında ele geçecek olan
buluntular, bu sayede doğru şekilde lokalize edilmiş
olacaktır.

Intensive Survey (B. Hürmüzlü – B. Sönmez)

CORS GPS cihazıyla belirlenen poligon noktaları, ulusal
koordinat sistemine (ITRF ve ED50) yerleştirilerek uygun
bir şekilde poligon ağı oluşturulmuştur. Elde edilen poligon noktaları referans alınarak, arazinin kot farkına göre
reflektörlerden 5-10 m aralıklarla totalstation ile data
alımı yapılmıştır.

An intensive survey was conducted in the farmlands
referred to as SLD005 and SLD006 and located on
the east hill of Hisar Tepe, which was inhabited as the
acropolis of Seleuceia Sidera.

Sonuç olarak 2016 yılı çalışmalarında elde edilen poligon noktalarına göre yaklaşık 48 hektarlık alanın topo
grafik haritası çıkartılmıştır. Bu çalışma 2017 yılında
devam edecektir.
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In both areas, a plethora of roof tiles, pithos fragments,
ceramic and metal scraps, glass, metal, and ceramic fragments were identified. While the evaluation of the finds
is still underway, ceramic fragments from the Hellenistic
period to Late Antiquity were also encountered. After
they were washed and dried, the ceramics were photographed and selected based on their cross-sections and
clay characteristics. During this selection, all the ceramics were counted and recorded, and the fragments that
do not yield a cross-section were separated and returned
to their points of collection. The finds to be studied and
amorphous fragments were separated as pieces of analysis and delivered to the Museum of Isparta.
Drawings of 204 fragments in the SLD005 area and 45
fragments in the SLD006 area were completed. The
finds comprise fragments of roof tiles, bricks, various
tableware of high quality, pithoi, unguentaria, and other
vessels. As singular examples, fragments of reused vessels, the function of which is yet to be determined, are
also present. It is highly probable that these fragments
were reused as pipe stoppers. A half counterweight was
also among these finds.
Roof tiles constitute the highest number of wares discovered in the SLD005 area. Drawings of 60 roof tiles with
cross-sections were completed. Three types of bricks
were discovered among these. Type 1 and Type 2 are
ribbed fragments of stroters. In Type 1, the cornice projects is almost triangular and often rounded. The cornice
of Type 2 has two corners. Type 3, on the other hand, is
comprised of semicircular cover tiles known as kalypter.
Tableware of high quality is comprised of open forms.
Bowls of various widths and depths are seen in this category. The wares obtained during our surveys are often
divided into two groups. The first group is the Sagalassos
Red Slip Ware featuring cream-colored clay of fine quality with flawless and brilliant red slips. The second group
also has light-colored clay, but the luster features shades
of brown (Fig. 3.1). The slip is also lustrous and flawless
in these examples. This group is possibly comprised of
locally produced wares manufactured at a point close to
the city. It is still early to reach an absolute conclusion
on their provenance and dating. Nine forms that must
belong to the Sagalassos Red Slip Ware have so far been
identified. Similar examples and dating of eight of these
unearthed in Sagalassos have been completed, and they
have been assigned temporary form numbers. These
forms can be listed as follows:
Form 1: It has a slender body with a slightly outward flaring rim (SLD005/788). The form was named Type 1A130
by Poblome (Poblome, 1999, 37). It was most commonly
used in Sagalassos during the 1st century A.D.
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Yoğun Yüzey Araştırması (B. Hürmüzlü –
B. Sönmez)
Seleukeia Sidera antik kentinin akropolis’i olarak yerleşim görmüş olan Hisar Tepe’nin doğu yamacında konumlanan SLD005 ve SLD006 olarak adlandırılan tarım arazilerinde yoğun yüzey araştırması gerçekleşmiştir.
Her iki alanda da çok sayıda çatı kiremidi, pithos parçaları, seramik ile metal cürufları, cam, metal ve seramik
parçaları tespit edilmiştir. Buluntuların değerlendirilmesi
devam etmekle birlikte, Hellenistik Dönem’den itibaren,
Geç Antik Dönem’e dek seramik parçalarına rastlanılmaktadır. Toplanan seramikler yıkanıp kurutulduktan
sonra fotoğraflanmış, profil ve hamur özelliklerine göre
seçilmiştir. Bu seçim sırasında bütün seramikler sayılarak
kaydedilmiş ve profil vermeyen parçalar ayrılıp toplandıkları alanlara bırakılmıştır. Etütlük ve amorf nitelikteki
buluntular analiz parçaları olarak ayrılmış olup, düzenlenerek Isparta Müzesi’ne teslim edilmiştir.
SLD005 alanındaki 204 parça ile SLD006 alanında 45
parçanın çizimi yapılmıştır. Bulunan seramikler; çatı
kiremitleri, tuğlalar, çeşitli kaliteli sofra kapları, pithos’lar,
unguentarium’lar ve kullanım kaplarına ait parçalardan
oluşur. Tekil örnekler halinde, henüz işlevi saptanamamış
ikincil kullanım görmüş parçalar da mevcuttur. Bu parçaların, ikincil kullanımlarında künk tıpası olarak kullanılmış olmaları olasıdır. Bir adet yarım tezgâh ağırlığı da
buluntular arasında yer almaktadır.
SLD005 kodlu alanda en yoğun miktarda ele geçen seramik grubu, çatı kiremitleridir. 60 adet profil veren çatı
kiremidinin çizimi yapılmıştır. Bunlar arasında 3 tip kiremit tespit edilmiştir. Tip 1 ve Tip 2, stroterlere ait pervazlı
parçalardır. Tip 1’de pervaz üçgene yakın eğimli çıkıntı
yapar, genelde yuvarlatılmıştır; Tip 2’nin pervazı iki köşelidir. Tip 3’ü ise yarım daire kesitli kapama kiremitleri yani
kalypter parçaları oluşturur.
Kaliteli sofra kapları, açık formlardan oluşur. Farklı
genişlikte ve derinlikte kâse formları mevcuttur. Yüzey
araştırmasında ele geçen kaliteli seramikler, iki ana
gruba ayrılır. İlk grup Sagalassos Kırmızı Astarlıları olması
gereken krem rengi tonlarında kaliteli hamurlu, parlak
ve pürüzsüz kırmızı astarlı seramiklerdir. İkinci grup
yine açık renk hamurlu ancak kahverengi, renk dalgalanmaları gösteren firnisli açık kapların oluşturduğu gruptur (Res. 3.1). Bunlarda da astar hafif parlak
ve pürüzsüzdür. Bu grup olasılıkla, kente yakın bir
bölgede üretilmiş yerel üretim seramikler olmalıdır.
Üretildikleri yer ve tarihlendirmeleri hakkında kesin
kanıya varmak için henüz erkendir. Sagalassos Kırmızı
Astarlıları grubuna ait olması gereken şimdilik dokuz
form tespit edilmiş, bunlardan sekizinin Sagalassos’ta
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ele geçen benzerleri ve tarihlendirmeleri belirlenmiştir.
Geçici form numaraları verilmiştir. Bu formlar şu şekilde
sıralanabilir:
Form 1: İnce cidarlı, hafif dışa dönük ağızlı kâse formudur (SLD005/788). Form Poblome tarafından Type
1A130 olarak adlandırılmıştır (Poblome 1999, 37).
Sagalassos’ta en popüler şekilde kullanıldığı dönem MS
1. yy.’dır.

Fig. 3.1 and 3.2   SLD005 Area, Brown Slipped Ware and
Sagalassos Red Slip Ware.
Res. 3.1 ve 3.2 SLD005 Alanı Kahverengi Firnisli Kap ve
Sagalassos Kırmızı Astarlısı.

Form 2: Dışa kalınlaştırılmış dik ağızlı, ağzın iç kısmında alt alta belirgin yivler yapılmış geniş kâse formudur
(SLD005/980, Res. 3.2). Poblome tarafından Variant
1B251 olarak adlandırılmıştır (Poblome 1999, 304).
Sagalassos’ta MS 1. yy.’ın ikinci yarısı – 3. yy. arasında
kullanılmıştır (Poblome 1999, 307).
Form 3: Bu formdan iki gövde parçası bulunmuştur, üzerlerindeki baskı bezemelere dayanarak tespit edilmişlerdir
(SLD005/545 ve SLD005/839). Bezemeler Poblome
tarafından Type 1A150 olarak adlandırılan gruptaki seramiklerle aynıdır (Poblome 1999, 42, fig. 14). Formun
Sagalassos’ta en yaygın kullanıldığı dönem MS 3. yy.’dır
(Poblome 1999, 305).

Fig. 4.1 and 4.2   SLD005 Area, Sagalassos Red Slip Wares.
Res. 4.1 ve 4.2 SLD005 Alanı Sagalassos Kırmızı Astarlıları.

Form 2: This wide form of bowl features a perpendicular
rim that grows thicker outward and has distinct grooves
in the interior of the rim (SLD005/980, Fig. 3.2). Poblome
named this form Variant 1B251 (Poblome 1999, 304). It
was used in Sagalassos during the second half of the 1st
century A.D. to the 3rd century (Poblome 1999, 307).
Form 3: Two body fragments of this form were discovered and identified based on their features (SLD005/545
and SLD005/839). Their ornamentation is identical to
the wares in the group Poblome has named Type 1A150
(Poblome 1999, 42, Fig. 14). The form was most commonly used in Sagalassos during the 3rd century A.D.
(Poblome 1999, 305).
Form 4: This form features a flat body that broadens at a 45-degree angle and features a simple rim
(SLD005/467). Similar examples in Sagalassos were
included in the Type 1B100 group (Poblome 1999, 50,
Fig. 18) and were most widely used in the first half of the
4th century A.D.
Form 5: This wide form features a shallow body, thick
wall, and a simple rim with grooves. (SLD005/001). The
exterior also features two grooves. Similar examples
discovered in Sagalassos have been named Type 1B140
(Poblome 1999, 305) and dated to the first half of the
4th century A.D.

Form 4: Yaklaşık 45 derece eğimle açılan düz gövdeli,
basit ağızlı kâse formudur (SLD005/467). Sagalassos’taki
benzerleri Type 1B100 grubuna dâhil edilmiş olup
(Poblome 1999, 50, fig. 18), en yaygın kullanıldıkları
dönem MS 4. yy.’ın ilk yarısıdır.
Form 5: Sığ gövdeli, kalın cidarlı, üzeri yivli basit ağızlı
geniş kâse formudur (SLD005/001). Dış yüzde de iki yiv
bulunur. Sagalassos’ta bulunan benzerleri Type 1B140
olarak adlandırılmıştır (Poblome 1999, 305), MS 4. yy.’ın
ilk yarısına aittirler.
Form 6: Dışa çıkık, kalınlaştırılmış ağızlı geniş, sığ
kâse formudur. Ağzın üst yüzünde yan yana kabartma
benekler yer alır (SLD005/363). Sagalassos örnekleri Variant 1B233 adı altında gruplanmıştır (Poblome
1999, 96-98, Fig. 41), MS 5. yy. sonu – 6. yy. aralığına
aittirler.
Form 7: Seleukeia Sidera 2016 çalışmalarında en fazla
sayıda ele geçmiş kırmızı astarlı kap grubudur. 45
dereceye yakın açıyla, hafif eğimli şekilde açılan kâse
formudur (SLD005/511, Res. 4.1). Ağız dışa çıkıktır.
Ağzın üst yüzünde genellikle bir ya da iki yiv bulunur.
Sagalassos’taki yakın benzerleri Variant 1B232 grubundaki seramiklerdir (Poblome 1999, 95-96, fig. 40), MS
5. yy. sonu – 6. yy. aralığına ait olmalıdırlar.
Form 8: Dik bir şekilde açılan gövdeli, dışa açılan,
yuvarlatılmış ağızlı kâse formudur (SLD005/330, Res.
4.2). Form 7 gibi, çok yoğun miktarda ele geçmiştir.
Sagalassos 1B221 grubu ile benzerdir (Poblome 1999,
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Form 6: This form is wide and shallow, and features a
protruding, thickened rim. The rim features a ring of
embossed pots (SLD005/363). Sagalassos examples have
been grouped under the name Variant 1B233 (Poblome
1999, 96-98, Fig. 41). They are dated to the late 5th and
6th centuries.
Form 7: The most numerous group of wares discovered
during the 2016 Seleuceia Sidera surveys had red slips.
This form gradually broadens at a slight angle of nearly
45 degrees (SLD005/511, Fig. 4.1). The rim protrudes
outward. There are often one or two groves on the
upper part of the rim. Similar examples in Sagalassos are
the wares in the Variant 1B232 group (Poblome 1999,
95-96, Fig. 40). They must be dated to the late 5th century and 6th centuries.
Form 8: This form features an upright body, and a rounded, outward flaring (SLD005/330, Fig. 4.2). Like Form 7,
a plethora of this form was discovered. It is similar to the
Sagalassos 1B221 group (Poblome 1999, 89-90). Similar
forms have been dated to the 5th-6th centuries A.D.
As seen from the examples above, the Sagalassos Red
Slip Ware discovered in the city must be dated to the
period between the 1st and 6th centuries A.D. Future
studies will provide more detailed information.

Coins Finds (H. Köker)
Three bronze coins were discovered during the 2016
studies. The first one of these is a Roman Empire coin
minted in Heracleia in the name of Emperor Arcadius
(383-395) (Gloria Romanorum Type 18). The other two
are Byzantine coins. The first one is a penta (Є) nummi
minted in Constantinople in the name of Emperor
Justinian II (565-578), and the second is a follis minted
again in Constantinople in the name of Emperor Michael
VII (1071-1078) (Köker 2016).

Geophysical Measurements (T. Schenk – İ. A. Köker)
Geomagnetic scans were conducted in the areas designated as SLD005 and SLD006, where Prof. Dr. T.
Schenk of Berlin University’s Hochschule für Technik
und Wirtschaft and his team conducted intense surveys,
as well as the areas SLD007 and SLD008 and those
located north of these (to the west of SLD005) (Fig. 5).
During the 2016 studies, geomagnetic measurements
were taken across an approximate area of 3.47 hectares.
The areas in question yielded rather rich archaeological
finds (Fig. 5). Building remains in particular are clearly
visible. These structural remains appear as light-colored
anomalies in the images demonstrating the results of the
study. Rather than the remains of a single building, these
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89-90). Benzerleri MS 5.-6. yy.’lar arasına tarihlenmiştir
(Poblome 1999, 307).
Yukarıda sıralanan örneklerden anlaşıldığı gibi, kentte ele
geçen Sagalassos Kırmızı Astarlıları MS 1.-6. yy. aralığına
ait olmalıdır. Yapılacak çalışmalarla çok daha detaylı bilgilere erişilecektir.

Sikke Buluntuları (H. Köker)
2016 yılı çalışmaları sırasında 3 adet bronz sikke ele geçmiştir. Bunlardan ilki, Roma İmparatorluk sikkesi olmakla
birlikte İmparator Arcadius (383-395) adına Heracleia
darbıdır (Gloria Romanorum Tip 18). Diğer ikisi Doğu
Roma (Bizans) İmparatorluğu sikkesidir: İlki İmparator
II. Justinianus (565-578) adına Constantinopolis darbı
penta (Є) nummi ve ikincisi de İmparator VII. Mikhael
(1071-1078) adına yine Constantinopolis darbı bir follistir (Köker 2016).

Jeofizik Ölçümler (T. Schenk – İ. A. Köker)
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Üniversitesi’nden Prof. Dr. T. Schenk ve ekibi tarafından
yoğun yüzey araştırmasının yapıldığı SLD005 ve SLD006
no.lu alanlar ile SLD007, SLD008 ve bu alanların kuzeyinde (SLD005’in batısında) yer alan alanlarda jeomanyetik taramalar gerçekleştirilmiştir (Res. 5). 2016 yılı
çalışmalarında yaklaşık olarak 3,47 hektarlık bir alanda
jeomanyetik ölçüm yapılmıştır.
Ölçüm yapılan alanlar arkeolojik kalıntı olarak oldukça
zengin bulgular sağlamaktadır (Res. 5). Özellikle yapı
kalıntıları oldukça net bir şekilde görülmektedir. Bu yapı
kalıntıları ölçüm sonuçlarını ortaya koyan resimlerde
açık renkli anomaliler olarak görülmektedir. Yapılaşmada
tek bir yapı katından çok çeşitli evrelerin varlığı dikkati
çekmektedir. Yapılan ölçümler şimdiden çok sayıda
yapı kalıntısının varlığını ortaya koymuştur. Akropolis’in
doğusundaki yamaçta yer alan bu yapıların, arazinin
eğimine uygun bir şekilde yerleştirilmiş oldukları anlaşılmaktadır. Bu alan ile daha doğuda yer alan düz
alanda gerçekleştirilen ölçümlerde yapı komplekslerinin
varlığı tespit edilebilmiştir. Bu iki alan arasında kalan
yapılaşmada geniş bir boşluk olduğu gözlenmektedir.
Özellikle doğu kısımda yer alan yapı komplekslerinin
bir caddeyi dikkate alarak yönlendirilmiş oldukları düşünülmektedir. Muhtemelen bu cadde bugün de izlenebilen patika yolu takip etmekte veya bu yolun altında
kalmaktadır.
Yapı komplekslerinin arasında oldukça yüksek manyetik
alanlar siyah olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bir yanık
tabakaya işaret etmekle birlikte bir üretim yerine mutlaka
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Fig. 5   Geomagnetic Scanned Areas.
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Res. 5 Jeomanyetik Taramaların Gerçekleştirildiği Alanlar.
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Fig. 6   Slag finds.
Res. 6 Cüruf Buluntuları.

images reveal the presence of a range of historic stages.
The measurements have already shown that a number
of buildings existed in the area. Located on a hill to the
east of the acropolis, these buildings were constructed in
line with the slope of the land. The presence of building
complexes was identified in the measurements taken in
this area and the relatively flatter area to its east. There
is a wide space in the settlement between these two
areas. It is thought that particularly the buildings nearer
to the eastern part were possibly shaped around a street
or avenue. This street quite possibly follows the footpath
that can still be trod today or remains underneath it.
The highly magnetic areas between the building complexes appear black. While this points to a burned
stratum, it does not necessarily signify a place of production. However, the presence of iron slag should also be
taken into consideration. The anomalies seen in some
areas probably point to a concentration of magnetic
finds. Indeed, in the surveys conducted across the 2500
m² SLD005 area, 739 iron slag pieces (25497 gr.) were
studied, whereas in the 4437 m² SLD006 area, a total
of 77 iron slag pieces (3956.8 gr) were studied. These
were identified as iron cinder, iron ore, iron-mud, and
ceramic cinder, and the finds were studied accordingly.
The excessive presence of pieces with iron as well as
glass and ceramic cinders suggest that workshops were
present in this area during antiquity (Fig. 6). However, in
order for the data on iron metallurgy to be conclusive,
fragment analyses and further excavations must be conducted in the future.
Apart from these, a 101 cm long, 62 cm wide, and 25
cm high broken stone with four slots at 22-20-16 and 15
cm and 3.5-4 cm depths was encountered in the north
part of the area (Fig. 7). A similar example of this stone
was discovered during the Karamattepe excavations
(Baykan 2012, 191-204; Baykan 2013, 191-204, Fig.1;
Kaplan 2013, 133-142; Baykan 2015, 21-36; Kaplan
2015, 45-51). It is believed that these stones were used
for purifying the ore, then grinding and sifting the large

Fig. 7   Ore Enrichment Stone (?) With Four Holes.
Res. 7 Dört Çukurlu Cevher Zenginleştirme (?) Taşı.

delalet etmez. Ancak demir cüruflarının varlığı da dikkate
alınmalıdır. Bazı alanlarda görülen yoğunluğa işaret eden
anomaliler muhtemelen yoğun bir magnetik buluntu
konsantrasyonuna işaret etmektedir. Nitekim yürütülen
yoğun yüzey araştırması çalışmalarında 2500 m² SLD005
alanında toplam 739 adet cüruf (25497 gr); 4437 m²
SLD006 alanında yapılan çalışmada toplam 77 adet
cüruf (3956,8 gr) değerlendirilmeye alınmıştır. Bunların
demir cevheri, demir cürufu, demir-çamur ile seramik
cürufu oldukları tespit edilmiş ve değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırılan alanda demir minerali içeren parçalar
ile cam ve seramik cüruflarının yoğun olarak bulunmuş
olması bölgede Antik Dönem’de işliklerin olduğuna dair
ipuçları sunmaktadır (Res. 6). Ancak demir metalürjisi
hakkındaki bilgilerin kesinlik kazanması için ileride yapılacak olan parça analizleri ve kazı çalışmalarına ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bunun dışında, SLD005 alanının kuzeyinde tespit edilen
101 cm uzunluğunda 62 cm genişliğinde 25 cm yüksekliğinde, üzerinde 22-20-16 ve 15 cm olmak üzere 3,5-4
cm derinliğinde dört çukurlu işlenmiş kırık bir taşa (Res.
7) rastlanmıştır. Bu taşın benzeri Karamattepe kazılarında (Baykan 2012, 191-204; Baykan 2013, 191-204, Res.
1; Kaplan 2013, 133-142; Baykan 2015, 21-36; Kaplan
2015, 45-51) ele geçirilmiş ve metal ergitme öncesinde,
hammadde içerisindeki iri gözenek hâlinde bulunan
yabancı maddelerin ufalanarak uzaklaştırılması ve saflaştırılması amacıyla kullanılan cevher zenginleştirme taşları
olduğu düşünülmüştür.
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porous foreign substances within the raw materials
before melting the metal.
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Surveys at Syedra 2016 (Second Season)
Syedra 2016 (İkinci Sezon) Yüzey Araştırmaları
Birol CAN – Aylin ÇAKIR – Brian CANNON – Dennis MURPHY – H. Asena KIZILARSLANOĞLU

The second season of the surveys initiated in 2015 for
identifying the existing buildings of the ancient city of
Syedra, drafting the topographical plan, creating a settlement model, and determining the area of expansion took
place between August 2-221.
While the surveys in the 2015 season were centered on
the summit of Asar Tepe, where the central buildings
of the ancient city were located and its southern slopes
overlooked the Mediterranean, it became evident that
buildings related to agricultural production were located
on some of the lower hills in the area2. Terraces created
for water sources and agricultural use have demonstrated, in particular, that production here was not merely
for consumption, but for commercial purposes as well.
Therefore, the identification of production areas along
with detailed studies constituted an important part of
this year’s survey.
Studies conducted by G. Huber in the early 1990s
focused on the city center; however, the surrounding
buildings were not included in his publication3. While
creating a new and detailed topographic city plan is
among the main objectives of our survey, the plan is
essentially based on the considerably detailed plan of
Huber, despite its shortcomings. Therefore, the measurements and locations of the buildings on the existing plan

1

We would like to thank the following supporters of the
2016 Syedra survey season: Alanya District Governorship,
Alanya Museum, Antalya Metropolitan Municipality, Alanya
Coordinatorship, Alanya Municipality, Alanya Department
of Forestry, Alanya Association of Touristic Enterprises,
Utopia World Hotel, Drita Hotel, Club Titan Hotel, all out
teammates for their dedicated work, and our Ministry representative and Alanya Museum specialist Ö. İşlek.

2

B. Can, “Surveys at Syedra (First Season) 2015”, Anmed 14,
2016, 263-267

3

G. Huber, Syedra (1993).

Syedra antik kentinin mevcut yapılarının tespiti, topografik planın çıkarılması, yerleşim modelinin oluşturulması
ve yayılım alanının saptanması amacıyla 2015 yılında
başlatılan yüzey araştırmalarının ikinci sezon çalışmaları 02-22 Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleştiril
miştir1.
2015 sezonu çalışmalarında antik kentin merkezi yapılarının konumlandığı Asar Tepe’nin zirvesi ve Akdeniz’e
bakan güney yamaçlarına ağırlık verilmiş olsa da, çevredeki daha alçak tepelerin bazılarında tarımsal üretime
ait yapıların konumlandığı anlaşılmıştı2. Özellikle, su
kaynakları ve tarım amaçlı oluşturulan teraslar, buradaki
üretimin sadece kullanım değil, aynı zamanda ticaret
boyutunda olması gerektiğini göstermişti. Bu amaçla, bu
yıl bu üretim alanlarının tespiti ve detaylı çalışmaları arazi
çalışmalarının önemli bir başlığını oluşturmuştur.
1990’ların başında G. Huber tarafından yapılan araştırmalar kent merkezi odaklı olduğu için söz konusu
yayında3 çevre yapıları plana dâhil edilmemiştir. Yüzey
araştırmamızın temel amaçları arasında yeni ve detaylı
bir topografik kent planı oluşturmak olsa da, Huber’in,
eksiklerine rağmen oldukça detaylı hazırlanmış kent
planı üzerinden hareket edilmiştir. Öncelikle mevcut
plan üzerindeki yapıların ölçüm ve konumları kontrol
1

2016 sezonu Syedra yüzey araştırmalarının destekçileri
olan Alanya Kaymakamlığı’na, Alanya Müzesi’ne, Antalya
Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü’ne, Alanya
Belediyesi’ne, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’ne, Alanya
Turistik İşletmeciler Derneği’ne (ALTİD), Utopia World
Hotel’e, Drita Hotel’e, Club Titan Hotel’e, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarımıza ve Bakanlık
Temsilcimiz Alanya Müzesi uzmanlarından Ö. İşlek’e şükranlarımızı sunarız.

2

B. Can, “Syedra 2015 (Birinci Sezon) Yüzey Araştırmaları /
Surveys at Syedra (First Season) 2015”, Anmed 14, 2016,
263-267
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G. Huber, Syedra (1993).
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were checked, and detailed measurements and drawings of the buildings omitted from the earlier plan were
added. In the 2016 season, the surrounding buildings
not included in this plan but located within the city’s territorium were included. Among these, the most important were cisterns, aqueducts, and workshop complexes.

edilmiş, diğer yandan planda işlenmemiş olan yapıların
detaylı ölçüm ve çizimleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 2016 sezonunda, bu planda yer almayan, ancak
kentin territoryumu içinde kalan çevre yapılarına ağırlık
verilmiştir. Bu çevre yapıları arasında sarnıçlar, su kemerleri ve atölye/işlik kompleksleri önemli yer tutmaktadır.

During the twenty-one day work period, six productionoriented workshops and mills were identified. However,
as they are buried under a thick layer of bushes and our
time was limited, studies were conducted only in four
of these. Aqueducts were observed between the agricultural fields around these workshops, particularly in the
valley floors. Finally, plants were cleared from the northwestern necropolis. Its chambers tombs, most of which
have destroyed or damaged roofs, were identified.

21 günlük çalışma süresince, üretim amaçlı atölye ve
işliklerin 6 tanesi tespit edilmiş, ancak yoğun çalı örtüsü
altında kalmış olması ve zaman kısıtlılığı sebebiyle bunların 4 tanesinde detaylı çalışmalar gerçekleştirilebilmiştir.
Bu işliklerin çevresinde bulunan tarım alanları arasında,
özellikle vadi tabanlarında su kemerleri gözlenmiştir.
Diğer yandan, özellikle kent merkezindeki sarnıçlarda
da detaylı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Son olarak,
kuzeybatı nekropol’de bitki temizliği gerçekleştirilmiş,
büyük bölümünün üst örtüsü yıkılmış ve tahrip olmuş
oda mezarlar tespit edilmiştir.

On surrounding areas, workshops complexes were created by leveling the living rock at the tops of the hills
around Syedra. As seen from the observable terraces,
the slopes and skirts of these hills served as farmlands.
Featuring various sizes and layouts, the workshops have
common and similar characteristics. One is that they all
have courtyards and indoor areas. Depending on the
inclination of the property, spaces in some workshops
were designed as terraces. In the workshops the living
rock was also used as a wall at certain places up to a
certain height and was raised as a rubble wall with an
overcoat. Particularly on the wall to which the lever
of the pressing machine was attached, either the living

İşlik kompleksleri Syedra’nın çevresindeki tepelerin zirvelerinde ana kayanın oyulmasıyla oluşturulan düzlükler
üzerinde kurulmuşlardır. Bu tepelerin yamaçları ve etekleri, izlenilebilen teraslardan anlaşıldığı kadarıyla tarım
arazileridir. Farklı büyüklüklerde ve planlarda olan işlikler
ortak ve benzer özellikler de yansıtırlar. Bu benzerliklerden biri, avluya ve kapalı mekânlara sahip olmalarıdır.
Arazi eğimine bağlı olarak bazı işliklerde mekânlar
teraslar halindedir. İşliklerde, yer yer ana kaya belli bir
yüksekliğe kadar duvar olarak da kullanılmış, bunun
üstünde sıva kaplamalı moloz örgü olarak yükseltilmiştir.

Fig. 1
Press lever notches,
Karagedik workshop.
Res. 1
Karagedik İşliği,
Pres Kolu Yuvaları.
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Fig. 2   Grinding basins and stone weights.

Res. 2 Ezme Tekneleri ve Ağırlık Taşları.

rock was used to carry the heavy weight, or it was built
using rocks larger than the ones of other walls (Fig. 1).
The lever sockets at all workshops have similar dimensions: 100-107 cm high, 40-45 cm deep, and 23-30 cm
wide. The sockets were carved either on large blocks
fixed in the wall or directly into the living rock. Some
feature one lever socket while others feature two. The
presence of grinding basins and collection pools immediately before the press lever sockets is evidenced by
the discovered fragments (Fig. 2). While none of them
seem to be preserved in their in situ position, it is not at
all difficult to estimate their original location. Featuring
circular grooves and channels, many of the grinding
basins were discovered in pieces. Some of the lion
weights hung from the tip of the levers were found in
these parts. Narrowing outward, grid windows were set
into the walls of some of the indoor spaces. Meanwhile,
some rooms feature beam sockets set at regular intervals,
which point to the presence of a second floor in some of
the rooms. The entrance doors of these spaces are profiled, and the spline and lock systems of the single-wing

Özellikle, pres kolunun sabitlendiği duvarlarda, ağır yüke
dayanıklı olması amacıyla ya ana kaya kullanılmış, ya
da diğer duvarlardan farklı olarak daha büyük bloklarla
örülmüştür (Res. 1). Bu pres kolu yuvaları tüm işliklerde
yakın ölçülerdedir. Yaklaşık olarak 100-107 cm yüksekliğe, 40-45 cm derinliğe ve 23-30 cm genişliğe sahip
yuvalar duvar içine sabitlenen büyük bloklar üzerine ya
da doğrudan ana kayaya oyulmuştur. Bazı işliklerde 1,
bazılarında 2 adet pres kolu yuvası kullanılmıştır. Bu pres
kolu yuvalarının hemen önünde ezme tekneleri ve biriktirme havuzlarına ait blokların yer aldığı ele geçen parçalardan anlaşılmaktadır (Res. 2). Hiçbiri in situ pozisyonunu koruyamamış gibi görünse de, orijinal konumlarını
tahmin etmek hiç de zor değildir. Üzerlerinde dairesel
oyuklar ve kanallar bulunan ezme teknelerinin birçoğu
kırılmış vaziyette ele geçmiştir. Pres kollarının uçlarına
asılan ağırlık taşlarından bazıları da bu kısımlarda bulunmaktadır. Yapıların kapalı mekânlarının duvarlarında dışa
doğru daralan mazgal pencerelerine yer verilmiştir. Diğer
yandan bazı odalarda ikinci katın varlığını işaret eden
ve karşılıklı duvarlarda düzenli aralıklarla yerleştirilmiş
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doors in these sections can clearly be seen. Detailed
studies of several other workshop complexes found in
Syedra and its territorium have been postponed to the
2017 season.
Among the wares identified on the surface in the workshop complexes are Zemer 41 Cilician amphorae. The
amphora finds include Dressel 2/4, Rhodes, African
amphorae, and Cilician LR 1 amphora fragments. A
study of their clay structure reveals that they were manufactured particularly in Syedra and Bıçkıcı workshops
known in Western Rough Cilicia. So far, Cypriot and
African wares with red slips have so far been identified
in large amounts in Syedra. Apart from these are fragments of wares possibly of daily use. The ware fragments
of mortarium, pithos and washbowl-shaped vessels
also offer information about production and storage.
Members of the team continue to carry out detailed studies on these wares.
The watercourses and cisterns were also studied during
the 2016 season. Located on the lower levels of the valleys and hill skirts, the identified springs do not seem
to be at a suitable altitude to provide water for Syedra
and its workshops along the skirts of neighboring hills.
The source of these watercourses has not yet been fully
identified. It appears that the water needs of Syedra’s city
center was from the caves within the city and cisterns.
However, the water needs for its farm lands were provided by sources in the immediate surroundings through

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI
hatıl yuvaları mevcuttur. Mekânların giriş kapıları profilli
düzenlenmiş olup bu kısımlarda tek kanatlı kapıların mil
yuvaları ve kilit sistemleri net biçimde görülebilmektedir.
Syedra ve teritoryumunda varlığı tespit edilen diğer birkaç işlik kompleksinin detaylı çalışmaları 2017 sezonuna
bırakılmıştır.
İşlik komplekslerinde yüzeyde saptanan seramikler
arasında Zemer 41 tipi Kilikia üretimi amphora’lar
dikkat çeker. Amphora buluntuları içerisinde Dressel
2/4, Rhodos kulpu, Afrika amphora’sı ve Kilikia Bölgesi
üretimi olan LR 1 amphora parçaları da tespit edilmiştir.
Kil yapıları bakımından incelendiğinde, bunların özellikle
Batı Dağlık Kilikia’da bilinen Syedra ve Bıçkıcı atölyelerinin üretimi olduğu söylenebilir. Syedra’da şu ana kadar
yoğun olarak Kıbrıs ve az sayıda Afrika üretimi kırmızı
astarlı seramikler tespit edilebilmiştir. Bunların dışında
muhtemelen yerel üretim günlük kullanım kaplarına ait
parçalar bulunmaktadır. İşliklerden ele geçen mortarium, pithos ve leğen formlu kap parçaları da üretim ve
depolama hakkında fikir vermektedir. Seramikler hakkındaki detaylı çalışmalar ekip üyeleri tarafından sürdürül
mektedir.
2016 sezonunda, kent ve çevresindeki su yolları ve
sarnıçlar da incelenmiştir. Tespit edilen su kaynakları,
vadilerin alçak kotlarında ve tepe eteklerindeki konumlarıyla, daha yüksekte yer alan Syedra’yı ve çevre
tepelerdeki işlikleri beslemek için pek uygun rakımda
görünmemektedir. Bu su yollarının başladığı kaynaklar

Fig. 3
Karagedik aqueduct.
Res. 3
Karagedik Su Kemeri.
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aqueducts. One of the identified watercourses stretches
across the valley floor between two hills in the northwest
part of the hill where the Kargıcak workshop is located
west of Syedra. There is a nearly 10 cm deep and 40-42
cm wide water channel (specus) on a 12 m-high single
arch water channel of rubble and plaster. The walls
flanking the channel are 40 cm thick. Covered with
hydraulic plaster of 2 to 3 cm thick, the channel leans
2 degrees towards the southeast. Another aqueduct is
located on the slopes of Karagedik Hill (Fig. 3). The
8 m-high aqueduct is made with local stones, rubble, and plaster. The only arch of the aqueduct is 3.8
m wide and 2.20 m thick at its foundation level. The
channel stretching over the aqueduct is 42-43 cm wide
and 40 cm deep. It appears that this aqueduct is connected to the watercourse going around the entire hill
of Karagedik. The remains discovered in the southeast
part of the aqueduct and belonging to this watercourse
were also made with the same rubble and plaster. The
channel in the middle is 42 to 50 cm wide and 55 cm
deep, and the side walls are 40 cm thick. The interior of
the channel is covered with hydraulic plaster of 2 to 3
cm thick up to a height of 42-43 cm. There is another
ruin on the other side of the hill overlooking the sea
and at the same height (58 m). This watercourse also
displays almost the same characteristics in terms of its
measurements.
Another aim of the studies on water systems was to
identify the cisterns concentrated particularly at the city
center, as well as to make detailed measurements and
analyses. Both of the cisterns included in Huber’s publications and the vegetation covering the roof of the cisterns not included in earlier records were cleaned, and
measurements were taken. Part of the vaults of cisterns,
the walls of which are often 1 m wide, have survived
largely intact. Due to the hydraulic plaster applied to
the cisterns to prevent water leakage, the original depth
of many of the cisterns cannot be determined. While
some of the cisterns are comprised of a single space,
others are connected with two or three vaults (Fig. 4).
Gaps were left between its walls to facilitate the flow of
water in such multi-chamber cisterns. Some of the gaps
used for drawing water on the vaulted ceilings have
been preserved. The largest cistern identified in Syedra
is a vaulted space with three chambers next to the west
gate of the city. After flowing from the large spring cave
located on the upper level, water was collected in a
series of indoor and outdoor spaces. It then filled up the
large spaces connected with cascaded and connected
channels. The total capacity of this triple-chamber Large
Cistern building is calculated at 2,500 m³. It appears
that these cisterns coated with hydraulic plaster were
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da henüz net olarak tespit edilebilmiş değildir. Anlaşılan
Syedra kent merkezinin su gereksinimi, kent içindeki
kaynak mağaralarından ve biriktirme sarnıçlarından,
tarım alanlarının su gereksinimleri de yakın çevredeki su
kaynaklarından sağlanmış, vadilerdeki su kemerleriyle
taşınmıştır. Tespit edilen su yollarından biri, Syedra’nın
batısında, Kargıcak işliğinin bulunduğu tepenin kuzeybatısında, iki tepe arasındaki vadi tabanında uzanmaktadır.
12 m yükseklikteki moloz ve harç örgülü tek kemerli
su yolunun üstünde yaklaşık 10 cm derinlikte ve 40-42
cm genişliğinde bir kanal (specus) mevcuttur. Kanalın
iki yanındaki yan duvarları 40 cm kalınlığındadır. 2-3
cm kalınlığında hidrolik sıva ile kaplı kanal, güneydoğuya doğru 2º eğimlidir. Diğer bir su kemeri, Karagedik
Tepesi’nin yamacında bulunur (Res. 3). 8 m yüksekliğindeki su kemeri yerel taş, moloz ve harçla örülmüştür.
Tek kemeri 3,8 m genişlikte ve temel seviyesinde 2,20 m
kalınlıktadır. Su kemerinin üstünde uzanan kanal 42-43
cm genişliğinde, 40 cm derinliğindedir. Bu su kemeri,
anlaşıldığı kadarıyla Karagedik Tepesi’nin tamamını dolanan su yoluyla ilişkilidir. Aquaduct’ün güneydoğusunda
rastlanan ve bu su yoluna ait olan kalıntılar, aynı şekilde
harçlı molozla inşa edilmiştir. Ortasındaki kanal 42-50
cm genişlikte ve 55 cm derinlikte olup yan duvarları 40
cm kalınlıktadır. Kanalın içi yaklaşık 42-43 cm yüksekliğe kadar 2-3 cm kalınlıkta hidrolik sıva ile kaplanmıştır.
Tepenin denize bakan diğer tarafında ve yaklaşık aynı
kotta (58 m) bu su yoluna ait bir başka kalıntı mevcuttur. Bu su yolu da ölçüleri bakımından yaklaşık aynı
özellikleri gösterir.
Su sistemleri konusundaki çalışmaların diğer ayağını,
özellikle kent merkezinde yoğunlaşan sarnıçların tespiti
ve detaylı ölçüm ve analizleri oluşturmuştur. Gerek G.
Huber’in yayınlarında yer alan sarnıçlar, gerekse daha
önceki kayıtlarda yer almayan sarnıç yapılarının üzerlerini kaplayan bitki örtüsü temizlenerek ölçümler alınabilmiştir. Duvarları genellikle 1 m kalınlıktaki sarnıçların
bir kısmının tonoz üst örtüsü günümüze büyük ölçüde
sağlam ulaşabilmiştir. Duvarları su sızmasını önlemek
amacıyla nitelikli hidrolik sıva ile kaplanan sarnıçların
içlerini kaplayan dolgular yüzünden birçoğunun orijinal
derinlikleri anlaşılamamaktadır. Sarnıçlar arasında tek
mekândan oluşanları olduğu gibi, yan yana iki, hatta
üç tonoz örtülü mekândan oluşanları da bulunmaktadır
(Res. 4). Çok mekânlılarda, odalar arasında su akışını
sağlamak amacıyla ara duvarlarda açıklıklar bırakılmıştır. Tonoz örtülü tavanlarında, su çekmek için bırakılan
açıklıkların bazıları korunabilmiştir. Syedra’da tespit edilebilen en büyük sarnıç, kentin batı kapısı bitişiğinde yer
alan yan yana tonoz örtülü üç büyük kapalı mekândan
oluşan sarnıçtır. Su, üst kotlarda yer alan büyük kaynak
mağarasından çıktıktan sonra bir dizi kapalı ve açık
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Fig. 4
Cistern.
Res. 4
Sarnıç.

actively used in the 2nd and 3rd centuries A.D. The total
capacity of the cisterns identified to date is estimated at
5600 to 5800 m³.
Remains of a necropolis were found along the western
and northwestern slopes of Asar Tepe upon exiting
from the west gate of the city. Encompassing many
vaulted tombs on the slope, this area remains within
a dense forest. These tombs are rectangular or square
in shape and possibly vaulted with niches in its walls
and frescoes partially preserved in some. They extend
along both sides of the road outside the city. Detailed
measurements and a record of one tomb chamber in
particular were made. This was due to its size and that
it has remained almost intact within the northwestern
necropolis area (Fig. 5). Built on the slope and stretching in a southwest-northeast direction, the rectangular
building is set on a very high podium. With its walls
largely intact, the vaulted ceiling of the building has
been entirely demolished. Comprised of an anterior
chamber and a main chamber, the building’s floor is
paved with mosaics. Its walls are covered with multicolored frescoes comprised of floral borders and panels.
The building also accommodated a marble sarcophagus
lid inside. Both the mosaic floor and all the remains of
the sarcophagus have been destroyed by illicit excavations. There is a smaller niche on each of the side walls
immediately across from the entrance.

mekânlarda birikmekte, ardından bu kademeli düzenlenen ve birbirleriyle bağlantı kanallarıyla bağlı büyük
mekânları doldurmaktaydı. Bu üç odalı Büyük Sarnıç
yapısının toplam kapasitesi 2.500 m³ olarak hesaplanmıştır. İçi hidrolik sıva kaplı sarnıçların MS 2.-3. yy.’larda
aktif olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Şu ana kadar
saptanabilen sarnıçların toplam kapasitesinin 5600-5800
m³ civarında olduğu tahmin edilmektedir.
Kentin batı kapısından çıkıldığında, Asar Tepe’nin batı
ve kuzeybatı yamaçları boyunca nekropol kalıntıları
yer alır. Yamaç üzerinde çok sayıda tonoz örtülü mezar
içeren bu alan yoğun orman alanı içerisinde kalmaktadır.
Dikdörtgen ya da kare planlı, büyük olasılıkla tonoz örtülü, duvarlarında nişler bulunan ve bir kısmında freskoları
hala korunabilmiş bu mezarlar, bu kısımdan ilerleyen
kent dışı yolunun iki yanında uzanmaktadırlar. Kuzeybatı
nekropol alanı içerisinde, boyutları ve nispeten sağlam
biçimde günümüze ulaşması sebebiyle özellikle bir oda
mezarda detaylı ölçüm ve kayıtlar yapılmıştır (Res. 5).
Yamaca inşa edilmiş olan ve güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı yapı yüksekçe bir
podyum üzerine oturtulmuştur. Duvarları büyük ölçüde
sağlam kalabilmiş olan yapının tonoz üst örtüsü tamamen yıkılmıştır. Bir ön oda ve ana odadan oluşan yapının
zemini mozaik döşemeyle kaplıdır. Duvarları bitkisel
bordür ve panolardan oluşan çok renkli fresklerle kaplı
olan yapının içinde bir mermer lahit kapağı yer alır. Hem
mozaik zemin, hem de lahite ait tüm kalıntılar kaçak
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Fig. 5
Mausoleum in
northwestern
necropolis.
Res. 5
Kuzeybatı Nekropol,
Anıt Mezar.

In addition to identification and documentation, cleaning and landscaping also constituted one of the priorities
for the 2016 season. With the permission and help of the
Department of Forestry, bush cleaning was carried out
to measure the buildings in the dense forest area. Apart
from these, cleaning was completed along the roughly
3 km road extending from highway D-400 to the visitor’s parking lot at the entrance of Syedra. Damaged as
much by heavy vehicles such as tankers as well as by
flowing waters due to its location amidst the farmlands,
the cleaning of the road by the Municipality of Alanya
also had a positive impact on the increase in visitors.
Meanwhile, the renewal of the information signs in the
city through a project conducted by the Museum of
Alanya Directorate and the building of walkways also
contributed significantly to the increase in the number
of visitors (Figs. 6-7).
The ceramic fragments unearthed during the excavations
conducted in Syedra between 1994 and 1999 are stored
at the museum warehouses. Studies initiated in 2015
on these materials continued during the 2016 season
as well (Fig. 8). During these studies, the find crates
of Syedra were first classified as wares, glass, metal,
bone, small finds, marble sculpture, or sarcophagus/
osteothek fragments. Drawings of typologically diverse
ceramics from each crate were made based on color

kazılarla tahrip edilmiştir. Girişin tam karşısında geniş,
yan duvarlarda daha küçük birer niş yer alır.
Tespit ve belgelemenin yanı sıra, temizlik ve çevre
düzenleme çalışmaları da 2016 sezonunun başlıklarından birini oluşturur. Orman İşletme Müdürlüğü’nün
de izni ve yardımıyla, yoğun orman alanı içinde kalan
yapıların ölçümlerinin yapılabilmesi için çalı temizliği
yapılmıştır. Bunun dışında, D-400 karayolundan Syedra
antik kenti girişindeki ziyaretçi otopark alanına kadar
uzanan yaklaşık 3 km’lik yolda da temizlik çalışmaları
yapılmıştır. Tarım arazileri arasında yer aldığı için tanker
gibi ağır araçların ve akan suların da etkisiyle tahrip olan
yolun Alanya Belediyesi tarafından temizlenmesi turistik
ziyaretçi sayısını da olumlu etkilemiştir. Diğer yandan,
Alanya Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen bir projeyle kentteki bilgilendirme tabelalarının yenilenmesi
ve yürüyüş yollarının yapılması da ziyaretçi sayısındaki
artışa büyük katkı sağlamıştır (Res. 6, 7).
1994-1999 yılları arasında Alanya Müzesi tarafından
Syedra’da yapılan kazılarda ele geçen seramik parçaları
müze depolarında korunmaktadır. Söz konusu malzemeler üzerinde 2015 sezonunda başlatılan çalışmalara
2016 sezonunda da devam edilmiştir (Res. 8). Bu müze
çalışmalarında, öncelikle Syedra’ya ait tüm buluntu kasaları; seramik, cam, metal, kemik, küçük buluntu, mermer
heykel, lahit/ostothek parçaları şeklinde tasnif edilmiştir.
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and other ingredients, and the finds were categorized
and photographed. Statistical works on ceramics with
similar forms were initiated. The results of preliminary
studies indicate the presence of local and important
ceramics with features similar to finds from other centers and extending from the Late Hellenistic period to 7th
century A.D. were identified. Among these finds was
a group of glazed wares from the Byzantine era. The
preliminary studies have shown that the most numerous
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Her buluntu kasasından, tipolojik olarak çeşitlilik gösteren seramiklerin çizimi, katkı maddesi, rengi gibi özellikleri ile tanımı yapılarak fotoğrafları çekilmiştir. Aynı
forma ait seramiklerin istatistik çalışmalarına başlanmıştır.
Yapılan ön çalışma sonucunda, seramik buluntular içinde
Geç Hellenistik Dönem’den MS 7. yy.’a kadar devam
eden ve bölgenin diğer merkezlerinin buluntularıyla
aynı özellikleri gösteren ithal ve yerel seramiklerin varlığı
tespit edilmiştir. Buluntular içerisinde Bizans Dönemi’ne
Fig. 6
Information signs.
Res. 6
Bilgilendirme
Tabelaları.

Fig. 7
Pathways.
Res. 7
Yürüyüş Yolları.
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Fig. 8   Museum works.

Res. 8 Müze Çalışmaları.

group of finds are the Cypriot Sigillata dated to the 1st
century B.C. to the 3rd century A.D. Apart from these,
the Red Slip Ceramics of Cyprus and African production
dated to the Late Roman-Early Byzantine eras. Fragments
of amphorae produced in Rhodes, Tripolitania, SyriaPalestine, Spain, and Cilicia, and oil lamp fragments
dated to the Roman and Late Roman periods.

ait bir grup sırlı seramik de bulunmaktadır. Ön çalışma
sonucunda en yoğun buluntu grubunu MÖ 1.-MS 3. yy.
aralığına tarihlendirilen Kıbrıs Sigillatalarının oluşturduğu
anlaşılmıştır. Bunların dışında Geç Roma – Erken Bizans
Dönemi’ne tarihlenen Kıbrıs ve Afrika üretimi Kırmızı
Astarlı Seramikler, Rhodos, Tripolitanian, Suriye – Filistin,
İspanya ve Kilikia Bölgesi üretimleri olan amphora parçaları ve yine Roma ve Geç Roma Dönemi’ne tarihlendirilen kandil parçaları tespit edilmiştir.

Several promotional activities were undertaken in order
to publicize and share the studies supported by local
governmental units, first on a local level and later on a
national one. As a first step, a publicity meeting about
Syedra was held at the conference hall of the Museum
of Alanya, followed by tours to Syedra.

Yerel yönetim birimlerince desteklenen çalışmaların önce
yerel ve ardından ulusal çapta duyurulması ve paylaşılması amacıyla bazı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Bunların ilk adımı olarak, yüzey araştırmasının sonlarında Alanya Müzesi konferans salonunda Syedra tanıtım
toplantısı ve Syedra gezileri gerçekleştirilmiştir.
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2016 Survey at Şeref Höyük / Komama and Environs
Şeref Höyük / Komama ve Çevresi
Yüzey Araştırması 2016
Ralf BECKS – B. Ayça POLAT BECKS

Carried out by Mehmet Akif Ersoy University’s
Department of Archaeology since 2014 under the direction of Assoc. Prof. Dr. Ralf Becks, the Survey at Şeref
Höyük / Komama and Environs has been centered on
the Şeref Höyük located at Ürkütlü Village in the Bucak
district of Burdur province (Fig. 1). The mound’s area
of hegemony begins in the north part of the Bucak
district at the hills providing access to Seydiköy and
encompasses the ancient lakes of Kestel and Anbahan.
In the south, it extends all the way to Korkuteli through
the river valleys thus affected by the topography. The
topographic and architectural mapping continued across
the northern area in the 2016 season. The southern area
of hegemony was accessed for the first time during the
same season, and identification and documentation
work was initiated there as well. The 55 findspots visited
during the survey between August 18 and September 9,
2016 were mapped with GPS and photographed. The
architectural and topographic mapping of the areas
was completed1. The surface ceramic finds from the
prehistoric-protohistoric periods of mounds and caves in
1 We would like to extend our heartfelt thanks to the General
Directorate of Museums and Cultural Assets for granting us
the necessary permissions to conduct our studies. We would
also like to thank our government representative Y. Turan,
specialist from the Aydın Directorate of Culture and Tourism
in the 2016 season, Antalya Culture and Tourism Director İ.
Acar for his interest and help, as well as the Directorates of
the Burdur and Elmalı Museums for their scientific collaborations. We also owe a special thanks to the Rectorate of
Mehmet Akif Ersoy University and the Office of Coordination
of Scientific Research Projects for their financial support
(Project No: 0380-Güdümlü-16). We would also like to
thank Koç University AKMED (Suna & İnan Kıraç Research
Center for Mediterranean Civilizations) and the Turkish
History Association for their financial support in the 2016
field studies.

2014 yılından bu yana Doç. Dr. Ralf Becks başkanlığında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü’nce yürütülen Şeref Höyük Komama ve Çevresi
Yüzey Araştırmaları’nın merkezini Burdur İli, Bucak
İlçesi, Ürkütlü Köyü’nün doğusunda konumlanan Şeref
Höyük oluşturmaktadır (Res. 1). Höyüğün egemenlik
alanı kuzeyde, Bucak İlçesi’nde, Seydiköy’e geçit veren
tepelerden başlayıp, Eski Kestel ve Anbahan göllerini
içerir. Güneyde topografyanın da etkisiyle derelerin
açtığı vadilerle Korkuteli’ne kadar uzanmaktadır. 2016
sezonunda kuzey egemenlik alanında topografik ve
mimari plan çıkartma çalışmalarına devam edilirken, ilk
kez güney egemenlik alanına geçilerek burada da tespit
ve belgeleme çalışmalarına başlanmıştır. 18 Ağustos – 09
Eylül 2016 tarihleri arasında araştırma esnasında toplam
55 buluntu yeri ziyaret edilerek GPS ile haritaya işlenmiş,
fotoğraflanmış, pek çoğunun mimari ve topografik planları çıkartılmıştır1. Güney egemenlik alanındaki höyük
ve mağara gibi prehistorik-protohistorik dönemlere ait
buluntu yerlerinin yüzey keramikleri yerinde belgelenerek kullanım aralıkları saptanmıştır. 2016 sezonunda çalışmalarımız Prehistorik Dönem’den başlayarak
höyüğün kırsalıyla olan ilişkisi; egemenlik alanındaki
1 Öncelikle verdikleri araştırma izni ile çalışmamızı mümkün
kılan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne içtenlikle teşekkür ederiz. 2016 sezonunda bakanlık temsilcimiz
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü uzmanlarından sayın
Y. Turan’a; ilgi ve yardımları için Antalya İl Kültür ve Turizm
müdürümüz sayın İ. Acar’a; bilimsel işbirlikleri için Burdur
ve Elmalı Müzeleri Müdürlüklerine çok teşekkür ederiz.
Sağladıkları maddi imkanlarla araştırmalarımızı her zaman
destekleyen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne teşekkürü bir
borç biliriz (Proje No: 0380-Güdümlü-16). 2016 yılı arazi çalışmalarımıza maddi olanaklarla destek veren Koç Üniversitesi
AKMED (Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma
Merkezi)’e ve Türk Tarih Kurumu’na teşekkürlerimizi sunarız.
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Fig. 1   Areas investigated during 2016 Şeref Höyük / Komama and Environs Survey and findspots.
Res. 1 2016 yılında Şeref Höyük / Komama ve Çevresi Yüzey Araştırmaları kapsamında taranan alanlar ve buluntu yerleri.

the south were documented on the spot, and the periods
of habitation were determined. Our studies in the 2016
season continued in line with the objectives of determining the mound’s relationship with its countryside and
the hierarchic positions of the settlements within the
mound’s area of domination, as well as revealing the
changes its hinterland underwent over time. These were
studied in the past years as well.
Control and measurement studies were conducted in
the findspots within the boundaries of the villages of
Kuşbaba, Kestel, Üzümlü, Keçili, Heybeli, Yüreğil, and
Ürkütlü. These fall within the mound’s northern area of
hegemony. In this scope, control studies were conducted

yerleşimlerin birbirleri ile olan hiyerarşik konumları; hinterlandının zaman içinde geçirdiği değişimlerin ortaya
konması gibi geçtiğimiz yıllarda da takip edilen amaçlar
doğrultusunda sürdürülmüştür.
Yukarıda sözü edilen amaçlar doğrultusunda höyüğün
kuzey egemenlik sahasındaki Kuşbaba, Kestel, Üzümlü,
Keçili, Heybeli, Yüreğil, Ürkütlü köylerinin arazilerindeki
kalan buluntu yerlerinde kontrol ve ölçüm çalışmaları
yürütülmüştür. Bu kapsamda Kaynar Kale, Heybeli
Höyük, Şeref Höyük gibi yerleşimlerde kontroller gerçekleştirilmiştir. Kuşbaba Köyü sınırlarındaki Gavurini, kuzey
territoriumdaki kent nitelikli önemli yerleşimlerinden biri
olup, burada akropolis surları ve hamam yapısı olduğu
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Fig. 2
Measurement
works carried out
at bath building
of Gavruini
settlement,
Kuşbaba Village.
Res. 2
Kuşbaba
Köyü’ndeki
Gavurini yerleşimi
hamam yapısında
gerçekleştirilen
ölçüm çalışmaları.

in settlements such as Kaynar Kale, Heybeli Höyük, and
Şeref Höyük. Gavurini on the border of Kuşbaba Village
was one of the important settlements in the northern
territory. Using Total Station, measuring and mapping
work was conducted in the acropolis fortification and in
the monumental structure interpreted as a bath on the
southwest side of the city (Fig. 2).
Two new quarters and one farm were identified around
Kaynar Kale in the north part of the territory. Discovered
for the first time in the course of the studies, Kemikli
and Camış Çökeni are quarters that have no fortification
walls and appear to have spread in a scattered manner
around the city. The surface findings are dated to the
1st-3rd centuries A.D. The presence of these quarters
support the scattered layout scheme proposed following
last year’s studies in the area. Another study to the north
was carried out at Bozburun, one of the necropolises
of Şeref Höyük / Komama. Registered as a first degree
archaeological site, Bozburun is a rocky hill. With the
addition of new tombs to those already known, the total
number of tombs increased to 13 this year. Among the
observed tomb types are rock tombs, chamasorion, and,
encountered for the first time here, a combination of the
two that can be described as rock-cut tomb-chamasoria.
These types of tombs have entrances both from the top
and from the façade. Similar to chamosoria, the top is
covered by a lid (Fig. 3).
The southern area of Şeref Höyük’s hegemony extends
all the way to Isinda (Korkuteli) along the river valleys irrigating the plain. The first identification and

düşünülen kentin güneybatısında kalan anıtsal yapıda
Total Station yardımıyla ölçüm ve plan çıkartma çalışmaları yürütülmüştür (Res. 2).
Kuzey territoriumda Kaynar Kale çevresinde 2 yeni
mahalle ve 1 çiftlik tespit edilmiştir. İlk kez araştırmalar
kapsamında keşfedilen Kemikli ve Camış Çökeni, kentin
etrafında dağınık halde yayılım gösteren ve suru olmayan yerleşim dışı mahallelerdir. Yüzey malzemeleri MS
1-3. yy.’lara işaret eder. Bu mahallelerin varlığı, yöredeki
yerleşim organizasyonu hakkında geçtiğimiz sene yapılan çalışmalar sonrası ortaya konan dağınık yerleşim
şemasını doğrular niteliktedir. Kuzeydeki bir diğer çalışma Şeref Höyük / Komama’nın nekropol’lerinden olan
Bozburun’da yürütülmüştür. 1. derece arkeolojik sit alanı
tescilli Bozburun kayalık bir tepedir. Bu yılki çalışmada
bilinen mezarlara yeni tespit edilenler eklenmiş ve mezar
sayısı 13’e çıkmıştır. Gözlenen mezar tipleri arasında
kaya mezarları, khamosorion ve ilk kez burada karşılaştığımız her iki mezar tipinin bir kombinasyonu olan kaya
mezarı-khamosorion karışımı oygu mezarlar sayılabilir.
Bu mezarların hem üstten hem cepheden birer girişleri
olup, üst kısımları khamosorionlarda olduğu gibi kapakla
kapatılır (Res. 3).
Şeref Höyüğün güney egemenlik alanı, ovayı sulayan
çayların açtığı vadiler boyunca İsinda’ya (Korkuteli)
kadar ulaşmaktadır. 2016 sezonunda güney kesimde ilk
tespit ve belgeleme çalışmalarına başlanmış; bu kapsamda Korkuteli’ne bağlı Garipçe, Çomaklı, Yeşilyayla, Yelten,
Bozova, Yalınlıgediği, Leylekköy, Yakaköy, Çukurca,
Karakuyu ve Çaykenarı Köyleri’nin arazileri taranmış ve
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documentation work began in the 2016 season in
the south. As part of this, the village land of Garipçe,
Çomaklı, Yeşilyayla, Yelten, Bozova, Yalınlıgediği,
Leylekköy, Yakaköy, Çukurca, Karakuyu and Çaykenarı
in the Korkuteli district were studied, and forty-five
findspots were discovered and documented. Initial
observations indicate that the areas, which have not
been explored systematically in the past, are far richer
archaeologically than expected. The amount and frequency of findspots indicate that both in Prehistory and
in Antiquity, the area witnessed much denser habitation
than the present.
Many architectural pieces used as spolia were encountered around Garipçe village. It appears that most
of these were brought from the environs of Şeref
Höyük, particularly from its monumental tomb structures. Southwest of the village in the upper part of the
hill known as Basak and overlooking the Korkuteli road,
a tumulus covered with broken stones and soil and
destroyed by illicit digs was discovered. Roughly square
in form, the tomb chamber was built with neat stone
blocks using the isodomos technique. Numerous caves
and rock shelters were identified along the rocky slopes
to the east of the village behind the hills it leans against.
Unexplored before, the majority of these caves reveal
traces of prehistoric or ancient settlements. Known by
the name Demirin, the illicit dig in the westernmost
cave revealed a burned deposit and yielded ceramics
from the Bronze Age and Roman period. At the Çatalin
caves in the easternmost part, on the other hand, the
Roman sigillatai are accompanied by Byzantine glazed
ceramics and Ottoman wares. Located south of Garipçe
and visible from the Korkuteli road, Kızılyer Höyük is a
very low and broad hill. The surface has yielded large
amounts of handmade, poorly fired rough ware ceramics. Apart from these, there are also grinding stones and
flintstone blades. Documented for the first time by our
team, the surface finds of the mound are dated to the
Late Chalcolithic and Early Bronze Ages. Çayır Höyük
is another mound within the borders of Garipçe Village.
It is a low and flat mound. Among the finds discovered
on the surface were handmade red polished and brown
wares known from Şeref Höyük. These wares can be
dated to the Early Bronze Age. Among the forms are
basket handles, deep bowls, small bowls with straight
rims, S-shaped bowls, and cooking vessels with three
legs. Furthermore, wares from Hellenistic and Roman
periods were also encountered.
Çomaklı Village is 5.5 km southwest of Ürkütlü. Early
travelers and G. Bean refer to this area as Pogla (G.
Bean, “Notes and Inscriptions from Pisidia”, AnatSt

Fig. 3   Fine example of chamosorion-rock tomb combination
of unique tombs found in Bozburun, one of the necropolises
of Şeref Höyük.
Res. 3 Şeref Höyüğün nekropol’lerinden biri olan Bozburun’daki
khamosorion-kaya mezarı kombinasyonu özgün tipteki mezarlara
nitelikli bir örnek.

45 buluntu yeri tespit edilerek belgelenmiştir. Yapılan ilk
tespitler, daha önce sistemli olarak araştırılmamış alanların arkeolojik açıdan bilinenden çok daha zengin olduğunu gözler önüne sermiştir. Buluntu yerlerinin çokluğu
ve sıklığı gerek prehistorik çağlarda gerekse Antik Çağ’da,
alanın günümüze oranla çok daha yoğun yerleşim gördüğüne işaret eder.
Garipçe Köyü civarında çok sayıda devşirme yapı elemanına rastlanmıştır. Bunların çoğunlukla Şeref Höyük
civarından, özelliklede anıtsal mezar yapılarından getirildikleri anlaşılmaktadır. Köyün güneybatısında, Korkuteli
yoluna bakan Basak adıyla bilinen tepenin üst kesiminde, üstü taş kırıkları ve toprakla örtülü, kaçak kazılarla
tahrip olmuş bir tümülüse rastlanmıştır. Kabaca kare
planlı mezar odası düzgün kesilmiş taş bloklardan, isodomos tekniğinde örülmüştür. Köyün doğusunda, sırtını
yasladığı tepelerin arkasında, kayalık yamaçlar boyunca
çok sayıda mağara ve kaya kovuğu tespit edilmiştir. Daha
önce araştırılmamış bu mağaraların çoğunda prehistorik
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Fig. 4
Façade of cistern
structure in Çomaklı
Village, known in the
literature as Pogla.
Res. 4
Pogla olarak literatüre
geçen Çomaklı
Köyü’ndeki sarnıç
yapısının ön cephesi.

10, 1960). Many ancient remains and spolia fragments
were encountered within the village. Among these the
most outstanding ones are the inscriptions, capitals,
blocks, various superstructure elements as well as the
lion sculpture in the garden of the village coffee house,
and figured stelae on the walls of the houses. Behind
the fountain of the village’s upper neighborhood is a
cistern and monumental walls associated with it. Our
observations indicate that the structure was later converted into a cistern. The side facing east toward the
fountain has an arch built with ashlar blocks (Fig. 4).
Both the inner walls of the cistern and the monumental
walls continuing eastward are built of cut blocks using
the pseudoisodomos technique. Among the hills to the
east of the village is the settlement known as Asar Tepe.
It is surrounded by a 1.80 m-thick fortification wall on
three sides. Many building remains are found within the
settlement. Large amounts of ceramics from the Roman
period are accompanied by roof tiles and pithoi. A tomb
structure with a monumental podium was also encountered within Çomaklı village. Shaped roughly like a
rectangle, the tomb measures 7.92 x 5.50 m in size and
has a preserved height of 2.59 m. While large block
stones were used on the exterior, the interior features
an opus caementicium core. The corners of the tomb
rising over the postament are ornated with feet. In terms
of layout and design, it is similar to the Temaşalık tomb
monument and Bacaksızın Taşı. The structure known
as Bacaksızın Taşı is located in the direction of Ürkütlü
and is a very well-preserved monumental tomb with a
podium (Fig. 5). The rectangular monument rises over

ve Antik Çağ iskanına ait izlere rastlanmıştır. Demirin
adıyla bilinen en batıdaki içindeki kaçak kazı çukurunda yanık tabakalara, Tunç Çağı ve Roma Dönemi’ne
ait keramiklere rastlanmıştır. En doğudaki Çatalinler’de
ise Roma sigilatta’larına, Bizans sırlılarının ve Osmanlı
keramiğinin eşlik ettiği görülmüştür. Garipçe’nin güneyinde, Korkuteli yolundan görülecek şekilde konumlanan
Kızılyer Höyük oldukça alçak ve yayvan bir tepedir.
Yüzeyde bol miktarda el yapımı, kötü pişmiş, kaba çanak
çömlek parçalarına rastlanmıştır. Bunların yanı sıra ezme
ve öğütme taşları ile çakmak taşı dilgiler mevcuttur. İlk
kez ekibimizce belgelenen höyüğün yüzey malzemesi
Geç Kalkolitik ve Erken Tunç çağlarına aittir. Garipçe
Köyü sınırları içindeki bir diğer höyük Çayır’dır. Alçak ve
yassı bir höyüktür. Yüzeyde ele geçen keramikler arasında Şeref Höyük’ten tanıdığımız el yapım kırmızı açkılılar
ve kahverengi mal grupları göze çarpar. Bunlar Erken
Tunç Çağı’na tarihlenebilecek mallardır. Formlar arasında
sepet kulplular, derin çanaklar, düz ağızlı küçük kaseler,
S formlu kase, tepsiler ve üç ayaklı pişirme kapları sayılabilir. Ayrıca Hellenistik ve Roma Dönemi keramiklerine
rastlanmıştır.
Çomaklı Köyü Ürkütlü’nün 5,5 km güneybatısında kalır.
Eski seyyahlar ve G. Bean burayı Pogla olarak isimlendirmektedir (G. Bean, “Notes and Inscriptions from
Pisidia”, AnatSt 10, 1960). Köy içerisinde çeşitli antik
kalıntılar ve çok sayıda devşirme parçaya rastlanmıştır.
Bunlar arasında köy kahvesinin bahçesindeki yazıtlar,
sütun başlıkları, bloklar, çeşitli üst yapı elemanları yanı
sıra arslan heykeli ve evlerin duvarlarında örülü haldeki
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figürlü steller en dikkat çekici olanlardır. Köyün yukarı
mahalle çeşmesinin gerisinde sarnıç ve onunla bağlantılı
anıtsal duvarlar mevcuttur. Yaptığımız gözlemler yapının
sonradan sarnıca çevrildiğine işaret eder. Doğuya, çeşmenin olduğu meydana bakan yüzünde kesme taşlardan
örülü kemer dikkati çekmektedir (Res. 4). Gerek sarnıcın
dış duvarları gerekse doğuya devam eden anıtsal duvarlar düzgün kesilmiş bloklardan pseudo isodomos tekniğinde örülmüştür. Köyün batısındaki yükseltiler arasında
Asar Tepe adıyla bilinen yerleşim dikkati çeker. Etrafı üç
yönden, 1,80 m. kalınlıkta sur duvarı ile çevrelenmiştir.
Yerleşim içinde çok sayıda yapı kalıntıları mevcuttur.
Roma Dönemi’ne ait yoğun keramiklere çatı kiremitleri
ve pithos’lar eşlik eder. Çomaklı Köyü’nün içerisinde
anıtsal podyumlu mezar yapısına rastlanmıştır. Kabaca
dikdörtgen plandaki mezar 7,92 x 5,50 m ölçülerde
olup korunagelen yüksekliği 2,59 m’yi bulur. Dış yüzde
büyük blok taşlar kullanılırken, içte opus caementicium
çekirdek yer alır. Postament üzerinde yükselen mezarın
köşeleri ayaklarla süslüdür. Plan ve düzenleniş açısından
Temaşalık mezar anıtı ve Bacaksızın Taşı ile benzerdir.
Bacaksızın Taşı adıyla bilinen yapı, Ürkütlü yönündedir.
İyi derecede koruna gelmiş podyumlu bir anıt mezardır
(Res. 5). Dikdörtgen planlı anıt, alt kısmında düz postament ve sokel üzerinde yükselmektedir. Tıpkı diğer anıt
mezarda olduğu gibi dışta büyük, düzgün kesilmiş bloklar, içte opus caementicium kullanılmıştır.

Fig. 5   Roman podium grave monument known as Bacaksızın
Taşı and located on the road leading from Çomaklı to Hacıbekar.
Res. 5 Çomaklı’dan Hacıbekar’a giden yol üzerinde bulunan
Bacaksızın Taşı adıyla bilinen Roma Dönemi’ne ait podiumlu
anıt mezar.

Fig. 6   Hacılar wares of red-and-brown paint on a light-colored
slip discovered in Esköy Höyük near Çomaklı.
Res. 6 Çomaklı yakınlarındaki Esköy Höyük’te bulunan açık renk
astar üzerine kırmızı-kahverengi boyalı Hacılar keramikleri.

a flat postament and base. Much like the other monumental tombs, large, neatly cut blocks are used on the
exterior, and opus caementicium is used in the interior.
On the road leading from the village to Hacıbekar, at the
mid-height of the hills bordering the valley, is a mound
located on the natural hill known as Esköy. Illicit pits
have been dug on the top and slopes of the hill. The
surface yielded a great number of hand-made wares of
fine quality. They are accompanied by Hacılar I wares.
Ornate with red and brown paint on light-colored slip,
some of these wares are of the finest quality (Fig. 6).

Köyden Hacıbekar’a giden yolda, vadiyi sınırlayan tepelerin yarı yüksek kesiminde Esköy adıyla bilinen doğal
tepe üzerindeki höyük yer alır. Tepenin üst kesiminde
ve yamaçlarda kaçak kazı çukurları açılmıştır. Yüzeyde
bol miktarda el yapımı, nitelikli, açkılı çanak çömlekler
mevcuttur. Bunlara Hacılar I malları eşlik etmektedir. Açık renk astar üzerine kırmızı-kahverengi boyalı
çanakların bazıları çok kalitelidir (Res. 6). Çakmaktaşı
ve obsidyen’den yapılma dilgi ve aletler diğer buluntular arasındadır. Yüzeyde Arkaik, Hellenistik ve Roma
dönemlerine ait buluntular mevcuttur. Arkaik Dönem
malzemeleri arasında konsantrik daireliler, açık renk
astar üzerine bikrom boyalılar, kırmızı astar üzerine kızılkahve Kıbrıs malları, mermer taklitleri ve bir İonia kasesi
dikkat çekmektedir.
Korkuteli yolundan köye dönen yolun kuzey kenarındaki
Fuğla Höyük oldukça büyük ve yüksektir. Yüzeyi sürüldüğü için kısmen tahrip olmuştur. Keramiklerden Geç
Kalkolitik Dönem’den itibaren yerleşim gördüğü anlaşılır.
En yoğun grubu oluşturan Erken Tunç Çağı malzemesi
Şeref Höyük ve Çayır malları ile benzerdir. Ayrıca MÖ
7-6. yy. malzemesi ile Hellenistik ve Roma dönemlerine
tarihlenen keramiklere rastlanmıştır. Dilgiler çakmaktaşı
ve obsidyenden yapılmadır. Mancar Höyük, Garipçe’den
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Flintstone and obsidian blades and tools are among the
other finds. The surface yielded finds from the Archaic,
Hellenistic, and Roman periods. Finds from the Archaic
period included wares with concentric circles, bichrome
paint on light-colored slip, Cypriote red-brown paint on
red slipped ware, marbled decoration, and an Ionian
bowl.
Located on the north side of the road heading towards
the village from the Korkuteli road, Fuğla Höyük is
very large and high. It has been partially destroyed by
agriculture. The ceramic finds indicate that it has been
inhabited from the Late Chalcolithic period onwards.
Constituting the largest group of wares, finds from the
Early Bronze Age are similar to the wares of Şeref Höyük
and Çayır Höyük. Furthermore, the mound yielded
wares dating to the 7th-6th centuries B.C. and to the
Hellenistic and Roman periods. The blades are made
of flintstone and obsidian. Mancar Höyük is west of the
road leading from Garipçe to Çomaklı. It is approximately 115 x 140 m in size and 2 m high above the
plain. The wares discovered were predominantly dated
to the Early Bronze Age. Furthermore, there were a limited number of fragments dated to the Hellenistic and
Roman eras.
Belen Höyük is located 1 km east of the village north
of the road leading from Bozova to Yeşilyayla. Situated
on a natural hill much like Esköy, Belen is a rather large
mound. The ceramic wares have red-, beige-, and greycolored slips. In addition, a red-painted fragment of
Hacılar ware was encountered. Bowls, cups, and storage
vessels are accompanied by basket handles and perpendicular handles adjacent to the rim, twisted handles,
small plastic knobs and string-pierced lugs. The mound
was used during the Late Neolithic, Early Chalcolithic,
Late Chalcolithic, and Early Bronze Ages.
Two rock tombs known among the locals as İnlice
were identified within Yeşilyayla Village. Cut on the
same rock mass, the tombs have a level difference of
1 m between them. There is a dromos in front of the
single-chamber tomb on the east with no façade ornamentation. There are two kline within the tomb chamber
measuring 2.20 x 2.60 m. The tomb on the west has two
chambers and features five klinai – three in the chamber
at the entrance and two in the back chamber.
On the north side of the road leading from Bozova
to Yelten Village is Yelten Höyük on a natural hill.
Overlooking a large area due to its high location, the
hill offers a broad view of the entire plain all the way
to Şeref Höyük. The surface finds indicate habitation
in the Late Chalcolithic period and reveal that the area
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Çomaklı’ya giden yolun batısındadır. Yaklaşık 115 x
140 m ölçülerinde olup, ovadan 2 m’lik bir yükseltiye
sahiptir. Ele geçen keramikler ağırlıklı olarak Erken Tunç
Çağı’na aittir. Ayrıca Hellenistik ve Roma dönemlerine
tarihlenen az sayıda parçaya rastlanmıştır.
Belen Höyük Bozova’dan Yeşilyayla’ya giden yolun kuzeyinde, köyün 1 km kadar doğusunda kalır. Tıpkı Esköy
gibi doğal yükselti üzerindeki Belen oldukça büyük bir
höyüktür. Mal grupları kırmızı, devetüyü ve gri astarlılardır. Ayrıca bir parça kırmızı boyalı Hacılar malzemesine
rastlanılmıştır. Kaseler, çanaklar, depo kapları gibi formlara; sepet ve ağız kenarına bitişik dikey kulplar, burgu
saplar, memecikliler, ip delikleri gibi detaylar eşlik eder.
Geç Neolitik, Erken Kalkolitik, Geç Kalkolitik ve Erken
Tunç’ta kullanılmıştır.
Yeşilyayla Köyü içerisinde halk arasında İnlice adıyla
bilinen 2 kaya mezarı tespit edilmiştir. Aynı kaya kütlesi
üzerine derinleşen mezarlar arasında yaklaşık 1 m kadar
kod farkı bulunmaktadır. Doğudaki tek odalı, fasad süslemesi olmayan mezarın önünde dromos dikkati çeker.
2,20 x 2,60 m ölçülerindeki mezar odası içinde iki kline
bulunur. Batıdaki mezarın iki odası vardır. Giriştekinde
3, arka odada 2 olmak üzere toplam 5 klineye sahiptir.
Bozova’dan Yelten Köyü’ne giden yolun kuzey kesiminde, doğal yükselti üzerindeki Yelten Höyük yer
alır. Yükseltisi ile geniş bir alana hakim tepeden, Şeref
Höyüğe de tüm ova rahatlıkla görülebilmektedir. Yüzey
keramiklerinden Geç Kalkolitik Dönem ile birlikte yerleşimin başladığı; en yoğun kullanımın Erken Tunç Çağı’nda
gerçekleştiği anlaşılır (Res. 7).
Gökmen Höyük Bozova’nın 3 km kadar kuzeyinde,
Korkuteli yolunun batısındadır. Üzerinden kepçelerle
toprak alınan höyük büyük ölçüde zarar görmüş; kuzey
kısmında kod ova seviyesine inmiştir. Kültür tabakalarının
yüksekliği 2,5 m’dir. Etrafta dağılmış halde yanmış kerpiçlere rastlanmıştır. Geç Kalkolitik ve Erken Tunç çağlarında
kullanıldığı anlaşılmıştır.
Halk arasında Ömer Hasan Mevkii veya Gavur Evleri
olarak adlandırılan yer, Bozova Köyü’nün yaklaşık 2
km kadar doğusunda, Yörüklerce kullanılan eski yol
üstündedir. Yan yana iki adet tümülüs tespit edilmiştir.
Kaçak kazılarla tahrip olan tümülüslerden kuzeydekinin,
düzgün kesilmiş büyük bloklarla örülü kısmen korunmuş
mezar odası Basak’a benzer. Tümülüsler oldukça yayvanlaşmış ve gerçek formlarını kaybetmiştir.
Bozova ile Çaykenarı Ovalarını ayıran yükseltiler mağaralar ve kaya mezarlarına ev sahipliği yapar. Bunlardan
güneydeki en büyüğü Kocain adıyla bilinir. Mağara
tek galeriden oluşur ve önünde geniş bir açıklık
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Fig. 7
Examples from
surface ceramic
wares discovered at
Yelten Höyük.
Res. 7
Yelten Höyük’te
ele geçen yüzey
keramiklerinden
örnekler.

was most heavily inhabited during the Early Bronze Age
(Fig. 7).
Gökmen Höyük is 3 km north of Bozova west of the
Korkuteli road. As the soil has been lifted with excavators, the mound has been heavily damaged. At its north
side the level has been lowered to the level of the plain.
The height of the cultural strata is 2.5 m. Burnt mudbricks were encountered in the area. It appears that the
mound was used during the Late Chalcolithic and Early
Bronze Ages.
Known among the locals as Ömer Hasan Mevkii or
Gavur Evleri, the area is approximately 2 km east of
Bozova Village on the old road used by the Yuruks, the
Turkish nomads of Anatolia. Two tumuli were identified
next to one another. Destroyed by illicit digs, the one on
the north features a partially preserved tomb chamber
built with neatly cut stone blocks, which resembles the
one in Basak. The tumuli have become considerably
broader and lost their original form.
The ridges separating the plains of Bozova and Çaykenarı
are home to a number of caves and rock tombs. Among
these, the largest in the south is known by the name
Kocain. The cave is comprised of a single gallery and
has a large open area in the front. Hand-made wares
and Roman sigilattai were encountered here. In terms
of wares and form, the former group is similar to Early
Bronze Age examples and resembles the ones in the

bulunmaktadır. Burada el yapımı keramiklere ve Roma
sigilatta’larına rastlanmıştır. Mal ve form açısından Erken
Tunç Çağı örnekleri ile benzeşen grup Garipçe mağaralarındakilerle benzerdir. Buranın 600 m kuzeyinde
tespit edilen Lykia tipinde kaya mezarı, yörenin kültürel
bağlantılarının bir yönünü de işaret etmesi açısından çok
önemlidir (Res. 8). Kuzeybatıya, ovaya doğru konumlanan mezar yerden yaklaşık 10 m yüksektedir. Kapısı 3
kademeli düz silmelerle çerçevelenmiş, düz lento’nun
üstüne 22 kütük ve 2 fascia’lı arşitrav işlenmiştir. Mezar
odasına önümüzdeki yıl gerekli ekipmanla girilmesi ve
çizimlerin yapılması planlanmıştır. Literatürde geçmeyen
bu mezar ilk kez ekibimizce keşfedilmiş olup, Lykia tipi
kaya mezarlarının yörede bilinen tek örneğidir.
Yalınlıgediği Köyü’nün 1,5 km kadar güneyinde Yağca
Tepe üzerinde kayaya oygu, pek derin olmayan dikdörtgen çukurlara rastlanmıştır. Bunlar muhtemelen mezarlardan geriye kalanlardır. Köy içinde khamosorion tipinde mezar tespit edilmiştir. Köyden Çaykenarı’na kısa yoldan geçiş imkanı sağlayan doğal bir geçit bulunmaktadır.
Derbent adıyla bilinen kayalıklar arasındaki geçit en geç
Osmanlı Dönemi’nde taş döşenerek yol haline getirilmiştir. Bu yol Yörük göçleri sırasında kullanılan güzergahlardan birisi olup antik rotayı takip eder.
Bozova’dan Büyükköy’e devam eden yolun doğusunda
Sarıyer Höyük yer alır. Alçak ve yuvarlak formlu höyüğün
yaklaşık çapı 90 m’dir. İlk kez ekibimizce tespit edilen
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Garipçe caves. Identified 600 m north of here, the
Lycian-type rock tomb is of particular importance,
since it also points to an aspect of the area’s cultural
ties (Fig. 8). Located in the northwest towards the plain,
the tomb is approximately 10 m from the ground. The
entrance is surrounded by three-stepped door frame, and
the flat lento features an architrave of twenty-two beams
and two fasciae. The plan is to access the tomb chamber
with the necessary equipment and complete the drawings next year. Not mentioned in the literature, the tomb
was discovered for the first time by our team and is the
only known example of a Lycian rock tomb in the area.
Shallow, rectangular pits carved into the rock were
encountered on Yağca Tepe located 1.5 km south of
Yalınlıgediği Village. These are possibly remains of
former tombs. A chamosorion was identified within the
village. There is a natural passage providing a shortcut
from the village to Çaykenarı. Located between the
rocks and known as Derbent, the passage was paved
with stones for the last time during the Ottoman period
and converted into a road. Used as one of the routes
during the migration of Yuruk nomads, the road follows
the ancient route.
Sarıyer Höyük is on the east side of the road continuing
from Bozova to Büyükköy. The approximate diameter of
the low and round mound is 90 m. Identified for the first
time by our team, the mound features cultural strata at
a height of 2 m. The surface yielded a group of coarse,
handmade, straw-tempered wares. Distinct from wares
of from other settlements, these wares are accompanied
by flintstone tools and blades, as well as loom weights
made of stone.
East of the Bozova Plain and running parallel to it lies the
Çaykenarı Plain which contains many settlements. One
of these is the rocky hill at the center of the plain known
as Çalca Tepe. At its highest point on the northwest end
rises a second hill approximately 30 x 35 m in size and
containing adobe soil. This place is a mound. The surface has yielded ceramic wares from the Early Bronze
and Iron Ages. Other parts of the rocky hill are covered
with wares dated to the Roman era. Two rock tombs
known by the names Gavurbeşiği and Gerdek were
identified south of Yakaköy. Both are simple tombs with
single chambers. Of the two, Gerdek had been carved
into free-standing rock and moved by illicit digs.
Karabel Mevkii near Leylekköy is within hills that border
the village on the east. In addition to rock tombs and
other grave types such as chamasorion, the area also
features cisterns and building remains. The area yielded
large amounts of high-quality ceramic wares dated to
the period of the Roman Empire.

Fig. 8   Lycian rock tomb discovered on the rocks bordering
Bozova on the east.
Res. 8 Bozova’yı doğuda sınırlayan kayalıklar üzerinde tespit
edilen Lykia tipinde kaya mezarı.

höyükte kültür katmanlarının yükseltisi 2 m’yi bulur.
Yüzeyinde el yapımı, açkısız, saman katkılı, kaba bir
malzeme grubuna rastlanmıştır. Diğer yerleşmelerden
farklılık sergileyen bu kaba mal grubuna çakmaktaşı alet
ve yongalar, taştan yapılma tezgah ağırlığı eşlik eder.
Bozova’ya doğuda paralel uzanan Çaykenarı Ovası
pek çok yerleşimi barındırır. Bunlardan birisi Yakaköy
yakınlarında Çalca Tepe adıyla bilinen ovanın ortasındaki kayalık yükseltidir. En yüksek kesimi olan kuzeybatı
ucunda, kerpiçli toprak içeren, yak. 30 x 35 m’lik bir
ikinci bir tepe yükselir. Burası bir höyüktür. Yüzeyde
Erken Tunç Çağı ve Demir Çağı keramiklerine rastlanmıştır. Kayalık tepenin diğer kesimleri Roma Dönemi’ne
tarihlenen keramiklerle doludur. Yakaköy’ün güneyinde Gavurbeşiği ve Gerdek isimleriyle bilinen iki kaya
mezarı tespit edilmiştir. Her ikisi de tek odalı, basit
tipte mezarlardır. Bunlardan Gerdek bağımsız duran
bir kaya içine oyulmuş olup kaçak kazıcılarca yerinden
oynatılmıştır.
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Leylekköy yakınlarındaki Karabel Mevkii ovayı doğuda
sınırlayan yükseltiler içindedir. Burada kaya mezarı,
khamosorion gibi farklı tipte mezarlar yanı sıra, sarnıçlar ve yapı kalıntıları tespit edilmiştir. Civarda Roma
İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen bol miktarda, nitelikli keramiklere rastlanmıştır.
Karakuyu Köyü’nün 600 m kadar güneyindeki kayalık
sırt Asar Tepe adıyla bilinir. Ovaya bakan batı yamaçları
nekropolis olarak kullanılmıştır. Mezarlar, ovanın hemen
kenarlarında başlayıp, yamacın uçurumlarla dikleştiği
kesimlere kadar devam eder. Farklı mezar tiplerinin bir
arada görüldüğü, yoğun kullanılmış bir nekropolis’tir.
Mezar tipleri arasında kaya mezarları, khamosorion’lar,
kayaya oygu lahit biçimli mezarlar, kiremit mezar sayılabilir. Nekropolis’te rastlanan nişler mezarlarla bağlantılı olabildikleri gibi, tek başlarına veya gruplar halinde
mezarlardan bağımsız da kullanılmıştır. Karakuyu Asar
Tepe nekropolis’inde karşılaşılan bir diğer özel buluntu kayaya işlenmiş mezar steli kabartmasıdır (Res. 9).
Bu tip kabartmalar güneyden, Termessos civarından
iyi tanınmaktayken, araştırma sahamız içerisinde ilk
kez tespit edilmiştir. Kayalık Çaykenarı’na doğru takip
edildiğinde Armutlar Mevkii’nde nişler, hatıl yuvaları ve
khamosorion’larla karşılaşılmıştır. Çaykenarı Köyü Kullar
Mahallesi’nin Osmanlı Dönemi’nden itibaren kullanılagelen mezarlığı Höyük üzerine oturur. Çaykenarı I adıyla
bilinen höyük 100 x 150 m ölçülerinde olup tabakaların
yükseltisi 8 m’yi bulur.

Fig. 9   Tomb stele relief carved on rock in the western
necropolis of Asar Tepe near Karakuyu.
Res. 9 Karakuyu yakınlarındaki Asar Tepe’nin batı
nekropolis’inden kayaya oygu mezar steli kabartması.

The rocky ridge 600 m south of Karakuyu Village is
known as Asar Tepe. The western slopes overlooking
the plain were used as the necropolis. The tombs began
on the immediate edge of the plain and continue into
the parts where the slope gets steep with cliffs. It is a
populated necropolis featuring different types of tombs.
Among these are rock tombs, chamosoria, rock-carved
tombs shaped like sarcophagi, and tile tombs. The
niches encountered in the necropolis may be related to
the tombs, but were also used independently of them,
either single or in groups. Another special find encountered in the Karakuyu Asar Tepe Necropolis was the
tomb stele relief carved in rock (Fig. 9). Such reliefs are
well known further south near Termessos but identified
for the first time within our research area. Following the
ridge towards Çaykenarı, niches, beam slots, and chamasoria were encountered in the area known as Armutlu
Mevkii. Used from the Ottoman period onwards, the
cemetery of the Kullar district of Çaykenarı Village is
set on the mound. Known as Çaykenarı I, the mound is
100 x 150 m in size with cultural strata reaching to a
height of 8 m.
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2016 Uylupınar (Early Kibyra) Settlement Survey
2016 Yılı Uylupınar (Erken Kibyra) Yerleşimi
Yüzey Araştırması
F. Eray DÖKÜ – İsmail BAYTAK

Uninterrupted traces of culture have been observed
and identified ranging from the Chalcolithic Age to the
Ottoman Period during the surveys conducted from
2012 on across the settlements in Uylupınar (Early
Kibyra) and its environs. These have presented significant results to the academic world on the archaeology of the area’s settlement. During the 2016 surveys,
systematic works were conducted in the ancient city
of Kibyra and its territorium of the Uylupınar settlement. The work at Gölhisar Plain was also completed.
These studies were conducted with permission from the
Ministry of Culture and Tourism between 15 August
and 9 September through the support of the Republic of
Turkey’s Ministry of Culture and Tourism, Mehmet Akif
Ersoy University, Koç University AKMED, and the Kibyra
Excavation Directorate.
The 2016 surveys were conducted around Kibyra at
the Gölhisar district center and its villages. First, the
identification and documentation of the scattered stone
works brought from Kibyra were completed. During
this work our epigraphic team, headed by N. Tüner
Önen, completed the documentation and translation
of the identified architectural blocks with inscriptions
in situ. Hence, the inventory of the cultural heritage
discovered there has been completed. In the subsequent studies conducted within the district’s borders,
the fortress, farm, settlement, and necropolis areas from
the Bronze Age to Late Antiquity were identified and
documented.
Central Gölhisar and Its Environs: Architectural blocks
from Kibyra were identified in studies conducted generally in the neighborhoods of Konak, Horzum, Armutlu,
Çeşme, and Ulu Camii, specifically in their school and
mosque yards, parks, and the garden of the district
governorship. These constituted nearly two hundred

2012 yılı itibariyle başlayan Uylupınar (Erken Kibyra) ve
Çevresi yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen yerleşim yerlerinde, Kalkolitik Dönem’den – Osmanlı’ya kadar
kesintisizce izlenen kültür izleri bilim dünyasına ve bölge
yerleşim arkeolojisine oldukça önemli sonuçlar sunmuştur. 2016 yılı çalışmalarında da Uylupınar yerleşiminin
Kibyra Antik Kenti ve teritoryumunda sistematik çalışmalar yürütülmüş ve Gölhisar Ovası çalışmaları tamamlanmıştır. 2016 yılı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
izniyle, 15.08 – 09.09.2016 tarihleri arasında, T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Koç
Üniversitesi AKMED ve Kibyra Kazı Başkanlığı destekleriyle yürütülmüştür.
2016 yılı çalışmalarında ilk olarak, Gölhisar İlçesi’nde
Kibyra antik kentinden getirilmiş, dağınık halde bulunan
taş eserlerin tespiti ve belgelenmesi tamamlanmıştır.
Bu çalışmalar sırasında N. Tüner Önen başkanlığındaki
epigraf ekibimiz de, tespit edilen yazıtlı mimari blokların belgeleme ve çeviri işlemleri yerinde tamamlamıştır.
Böylece Gölhisar İlçesi’nde bulunan kültür varlıkların
envanteri bitirilmiştir. Ardından ilçe sınırlarında yürütülen
araştırmalarda, Tunç Çağı’ndan Geç Antik Çağ’a kadar
onlarca kale, çiftlik, yerleşim ve nekropolis alanları tespit
edilmiş ve belgelenmiştir.
Gölhisar Merkez Mahalleleri Araştırmaları: Konak,
Horzum, Armutlu, Çeşme ve Ulu Camii mahallelerinde
genel olarak okul ve cami bahçeleri, parklar ve kaymakamlık bahçesinde yapılan çalışmalarda, Kibyra antik
kentine ait olan mimari bloklar incelenmiştir. Belirtilen
alanlar içinde çok sayıda sunak, ostothek, lahit parçaları,
postament, yivli sütun parçaları, gladyatör kabartmaları,
mezar kapısı, yazıtlı ve yazıtsız atlarlar ile yapılara ait
bloklardan oluşan yaklaşık 200 adet mimari parçanın
belgelenmesi tamamlanmıştır.
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architectural fragments comprised of blocks from various buildings, numerous altars, ostothecs, sarcophagus fragments, postaments, grooved column fragments,
gladiator reliefs, tomb doors, and altars with and without
inscriptions.
KOCAYAYLA: Studies were initiated in the area known
as Kocayayla within the Kibyra territorium, approximately 5 km from the center of Gölhisar. Important discoveries were made during the surveys conducted at the apex
and skirts, as well as in lakebeds with traces of settlements in this area. In the area known as Merdivenkaya,
a small number of half-processed architectural block
fragments were identified in addition to the plethora of
stone masonry and traces of hewn stones. In the same
region, tumuli with stone masonry were encountered at
Göl Cemetery, at the transition point between the yaylas of Kocayayla and Armutlu. These tumuli are on the
pedestrian road at an altitude of 1772 m. Their height
ranges between 1 and 3 m, whereas their diameter
ranges between 8 and 15 m. The documentation of five
stone masonry tumuli destroyed by illegal excavations
was completed.

KAZI RAPORLARI
KOCAYAYLA ARAŞTIRMALARI: Gölhisar merkezden
yaklaşık 5 km kadar batıda Kibyra teritoryumunda
bulunan, Kocayayla olarak bilinen alanda çalışmalara
başlanmıştır. Bu alanda yerleşim izleri mevcut olan zirve
ve eteklerinde, göl çanaklarında yapılan incelemeler
sonucunda çok önemli veriler tespit edilmiştir. Alanda
Merdivenkaya olarak bilinen yerde yoğun şekilde taş
kesim ve taşçı izlerinin yanı sıra az miktarda yarı işlenmiş
mimari blok parçaları tespit edilmiştir. Yine aynı bölgede,
Kocayayla ile Armutlu Yaylası arası geçiş noktasında Göl
Mezarlığı mevkiinde taş yığma tümülüsler ile karşılaşılmıştır. Bu tümülüsler yayla yolu üzerinde 1772 m kodlarındadır. Yükseklikleri 1 ila 3 m arasında ve çapları 8
ila 15 m arasındadır. Kaçak kazılar sonucunda tahribata
uğramış 5 adet taş yığma tümülüsün belgelemesi bitirilmiştir.

Kocayayla Eastern Citadel Settlement: Studies conducted at the peak and skirts of Kocayayla showed traces
of settlement and revealed a citadel with rubble-wall
rampart traces in north-south (370 m) and east-west

Kocayayla Doğu Kale Yerleşimi: Kocayayla’da yerleşim
izleri mevcut olan zirve ve eteklerinde yapılan incelemeler sonucunda, Kocayaran olarak da bilinen bu yükseltide kuzey- güney (370 m) ve doğu-batı (260 m) uzantılı,
yamaçlarında moloz taş örgü sur izleri mevcut bir kale
yerleşimi tespit edilmiştir (Res. 1). Alanda yapılan incelemelerde Son Tunç Çağı, Demir Çağı, Roma ve Geç
Antik Çağ seramikleri izlenir. Kalenin üst kısmında 1,5 m
duvar kalınlığı bulunan 9.50 x 8.90 m ölçülerinde doğubatı uzantılı 2 dikdörtgen odadan oluşan geç dönem
apsisli bir yapı mevcuttur. Ayrıca bu alanda 20 cm

Fig. 1   Kocayayla eastern citadel settlement, Kocayaran.

Res. 1 Kocayayla Doğu Kale Yerleşimi, Kocayaran.
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Fig. 2   Kocayayla western citadel settlement, Yalnızca.

Res. 2 Kocayayla Batı Kale Yerleşimi, Yalnızca.

(260 m) directions along the ridge known as Kocayaran
(Fig. 1). Fieldwork yielded pottery from the Late Bronze
Age, Iron Age, Roman Period, and Late Antiquity. In
the citadel’s upper section we discovered a late building with an apse comprised of a wall 1.5 m thick and
two rectangular rooms measuring 9.50 x 8.90 m that
stretched from east to west. Furthermore, one damaged
rock-cut relief of a female figure flanked by two lions, 20
cm in height, was identified in this area. We observed
that the citadel was used for communication in the area
from the Iron Age until the Roman times.

yüksekliğinde ve her iki yanında aslanların olduğu 1 adet
kadın figürlü tahrip olmuş kaya kabartması tespit edilmiştir. Alanın Demir Çağ’dan, Roma Dönemi’ne kadar
haberleşme kalesi olarak kullanıldığı izlenir.

Kocayayla Western Citadel Settlement: Kocayayla is a
considerably high and commanding hill to the east of
Doğu Kale on the Çameli Yayla road. Measuring 600
x 950 m, this 2023-m high citadel stretches in a northsouth direction at the zenith of this mountain range.
Ceramics from the Iron Age, Roman Age, and Late
Antiquity were observed at the peak and eastern skirts
of the area. On the western wing, traces of a wall 1.6
m thick descend for 110 m from the peak down until
1988 m (Fig. 2). Symmetrical with Kocayayla’s eastern
citadel, this citadel held the same function as the former:
to control the Acıpayam plain.

Kocayayla Batı Kale Yerleşimi: Kocayayla Doğu Kale’nin
batısında, Çameli Yayla yolu üzerinde oldukça yüksek ve
hakim bir tepedir. Yalnızca olarak da bilinen bu dağ kütlesinin zirvesinde 600 x 950 m ölçülerinde kuzey-güney
doğrultuda uzanan 2023 m yüksekliğinde bir kale daha
tespit edilmiştir. Alanda zirve ve doğu eteklerinde Demir
Çağı, Roma Dönemi, Geç Antik Çağ seramikleri izlenir.
Batı kanatta zirveden aşağıya doğru 110 m kadar dik
inen 1.60 m kalınlığında 1988 m kodlarında duvar izleri
görünmektedir (Res. 2). Bu kale Koca Yayla batı kale ile
bakışımlı ve aynı işlevde Acıpayam Ovası’nı kontrol eder
haldedir.
BÖĞRÜDELİK YAYLA ARAŞTIRMALARI: Kibyra antik
kentinin kuzeybatısında yer alan yaylada yapılan araştırmalarda 4 adet taş yığma tümülüs tespit edilip belgelenmiştir. Yine yayla kesimi ile Kibyra kenti arasında yer alan
Roma Dönemi su yolu ve alt kodlarında antik taş ocağı
alanları ile yapı kalıntıları ilenir.
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Fig. 3   Tumulus, Kozpınar Yayla.

Res. 3 Kozpınar Yayla, tümülüs.

BÖĞRÜDELİK YAYLA: In the studies conducted across
the yayla located in the northwest of Kibyra, four
stone masonry tumuli were identified and documented.
Ancient quarry areas and building traces were also
observed in the Roman watercourse and its lower levels
between the yayla and Kibyra.

KOZPINAR YAYLA ARAŞTIRMALARI: Gölhisar merkezden kuş uçumu 5-6 km mesafede yer alan Kozpınar
Yaylası ve çevresinde yapılan incelemelerde yerleşim
izleri ve nekropol alanlarına rastlanılmıştır. Kozpınar
Yaylası’nın güneyinde oldukça geniş çaplı ve Uylupınar
Göladası yerleşimini görür vaziyette konuşlandırılmış
24 m çapında kaçak kazı çukuru belirgin bir taş yığma
tümülüse rastlanmıştır (Res. 3). 1573 m yükseltide yer
alan bu tümülüs içerisinde muhtemelen ölü yatağı olarak
kullanılan az miktarda kiremit parçaları görülmüştür.
Bu tümülüsün yak. 200 m kuzeyinde çapı 10.50 m
olan ve 1696 m yükseltisi mevcut ikinci bir taş yığma
tümülüs daha belirlenmiştir. Yine aynı alanda Armutlu
Yaylası’nın mescid yakınlarında, yere ters şekilde yerleştirilmiş 55 cm çapında kabartmalı bir sunak yer almaktadır
(Res. 4).

KOZPINAR YAYLA: Studies conducted at Kozpınar Yayla
and its environs, located 5 to 6 km by air from the center
of Gölhisar, yielded traces of settlements and necropolis areas. South of Kozpınar Yayla and overlooking
the lake island of Uylupınar Göladası, a distinct stone
tumulus of considerable diameter was found, on which
was an illegal excavation pit 24 m in diameter (Fig. 3).
Located 1573 mamsl, this tumulus contains a limited
quantity of tile fragments, possibly used as a deathbed.
Approximately 200 m to the north of this tumulus we
found another tumulus with stone masonry measuring
10.50 in diameter 1696 m in height. Also in the same
area is an altar 55 cm in diameter featuring a relief and
placed upside down near the mescit in Armutlu Yayla
(Fig. 4).
ARMUTLU YAYLA: A survey was conducted on the
Gölhisar – Çameli route and its environs, as well as

ARMUTLU YAYLA ARAŞTIRMALARI: Gölhisar – Çameli
yol güzergahı ve çevresi ile Armutlu Yayla yolu üzerinde
araştırmalar sürmüştür. Kibyra teritoryumu içerisinde
değerlendirebileceğimiz bu kırsal alanda belgelenen yerleşim ve nekropol izlerine dayanarak Roma Dönemi köy
ve mahalleleri olduğunu rahatlıkla söylenebilinir. Gölhisar
İlçesi’nin 3.8 km güneybatısında Çameli Yolu’nun sol
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on the Armutlu Yayla road. Based on the settlement
and necropolis documented in this rural area, which
is considered to be within Kibyra’s territorium, we
can easily say that they are villages and districts from
the Roman period. At Erikli Mevkii and Dömek Alanı
Üstü and in the forested property immediately above
it, 3.8 km southwest of the Gölhisar district on the left
wing of Çameli Road, a very large settlement area was
observed within the forest land. It encompasses sections
with obvious traces of foundation, workshop building
elements, grinding stones, and a plethora of ceramics.
It is sprawled across a terrain that includes terraces
and fields. In the extension of this area in the Söğütlü
Dere district on the right side of the road, an illegitimate excavation pit 30 m deep has been documented
at 1247 mamsl. Immediately next to this illegal pit, a 1
m high monobloc rock measuring 160 x 180 cm with a
rectangular stele hole at its center was identified. Studies
and research conducted in this area by teams from the
Burdur Museum led them to evaluate and document it
and to take necessary protection measures. During the
studies conducted at the south end of Armutlu Yayla,
numerous tile and ceramic fragments, as well as a broken altar and three blocks of the podium were identified
in an area with wall marks and doorframes. Immediately
below the Ağlan district road, a tone masonry tumulus
5 m in diameter was identified. Ceramics from the
Roman period were discovered in the area around
it. Five architectural blocks in the lower levels of this
area at 1220 mamsl were discovered. Among these, a
podium block with lion’s feet stands out. Excavations
conducted at the area known as İğdelice Mevkii in the
same vicinity revealed a plethora of roof tiles, as well
as blocks and ceramics from workshops dated to the
Roman period.
Kısık: Work was conducted in an area near İmamlar
village nearby the Gölhisar - Çameli route in the vicinity of Kısık on the right side of the road. On the slope
overlooking İmamlar Village at 1616 mamsl, a cave
with extensive damage was identified. The opening of
the cave is visible, despite the damage caused by illegal
excavations from earlier times. Studies in the area and
within the cave suggest that it was used as a sanctuary. A
span of 10.6 x 10 m beyond its entrance was closed off
after the destruction. Sherds dated to the Roman period
are evident inside. Studies around the cave also reveal
traces of steps providing access to the cave and ceramic
fragments possibly belonging to the cave. There are no
traces of any settlements around it.
Deliyaraz: Traces of a Roman settlement and road were
identified 3.2 km to the southwest of the Gölhisar district

KAZI RAPORLARI
Fig. 4
Altar with relief,
Kozpınar Yayla.
Res. 4
Kozpınar Yayla,
kabartmalı sunak.

kanadında Erikli Mevkii ve Dömek Alanı Üstü olarak bilinen alanda ve alanın hemen üstünde orman arazisi içerisinde temel izleri mevcut olan mekanlar, akar işlevli işlik
yapı elemanları, ezgi taşları, çanak çömlek yoğunluğu
olan teras ve tarlaları kapsayan oldukça geniş bir yerleşim
alanı gözlenmiştir. Bu alanın devamında Söğütlü Dere
Mevkii’nde, yol üzerinde sağ kanatta 1247 m kodlarında, yaklaşık 30 m derinliğe sahip bir kaçak kazı çukuru
belgelenmiştir. Kaçak kazı çukurunun hemen yanında
160 x 180 ölçülerinde, 1 m yüksekliğinde ve ortasında
kare şeklinde bir stel çukuru mevcut olan monoblok bir
kaya tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler ve araştırmalar
sırasında bu alanda Burdur Müzesi ekiplerince değerlendirmeler/belgeleme çalışmaları ve gerekli önlemler alınmıştır. Armutlu Yaylası’nın güney ucunda yer alan mevkiide yapılan incelemelerde duvar izleri ve kapı söveleri
ile lento bloklarının olduğu bir alanda, yoğun kiremit ve
seramik parçaları ile bir adet kırık sunak ve podyuma ait
üç adet blok tespit edilip belgelenmiştir. Ağlan Mevkii
yolunun hemen altında bir adet 5 m çapında yığma taş
tümülüs tespit edilmiş ve çevresinde Roma Dönemi’ne
ait seramikler bulunmuştur. Hemen bu alanın alt kısımlarında 1220 m kodlarında 5 adet mimari blok tespit
edilmiştir. Bloklar içerisinde 1 adet aslan ayaklı podyum
bloğu dikkat çekmektedir. Buraya yakın İğdelice Mevkii
olarak bilinen alanda yapılan incelemelerde; yoğun çatı
kiremiti ve Roma Dönemi’ne tarihlenen işliklere ait bloklar ve seramikler izlenir.
Kısık Mevkii: Gölhisar Çameli yol güzergahında İmamlar
Köyü sınırına yakın bir alanda, yolun sağ kanadında Kısık
Mevkii’de incelemelerde bulunulmuştur. Alanda zirvenin
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Fig. 5
Kireçlik Mevkii.
Res. 5
Kireçlik Mevkii.

center on the right side of Çameli Road, approximately
500 m to its north. This area must be a small settlement
associated with Kibyra. The identifiable marks on the
stone-paved road, as well as architectural finds connecting Kibyra to the other cities and farms to the west, are
also worthy of note. Furthermore, fifteen architectural
blocks were identified within the agricultural terrace
walls. The two altars flanking the fountain and an intact
sill block immediately above it were also identified.
Kireçlik: Located 2.3 km southwest of the Gölhisar district on the right side of Çameli Road, approximately 1
km to its north, this area yielded traces of a settlement
and sarcophagi fragments from the Roman era. The area
can be defined as a village or district of Kibyra (Fig. 5).
Studies conducted here concentrated in the vicinities
of Alt Kireçlik, Orta Kireçlik / Körpınar, and Kireçlik
Üstü. Building and wall traces, quarry areas, architectural elements (e.g., postament, workshop blocks) as
well as sarcophagi basins and lids were identified and
documented. In addition to these, a plethora of ceramic
fragments from the Roman era were encountered across
the entire site.
ÇAMTEPE: Located 800 m southwest of Kibyra and
outside the borders of the site, this area must have been
one of the important quarters of the city. Kanlıdere/
Kavaklıdere Creek runs between this area and the city.
A sprawling settlement was observed in this area, which
possibly constitutes one of the suburbs of the city.
Stretching in an east-west direction, the ridge features
traces of a settlement in its middle section and of a

İmamlar Köyü’ne bakan yamacında 1617 m kodlarında,
ağız açıklığı görülebilen ancak eski kaçak kazı faaliyetleri
sebebiyle yoğun tahribat izleri mevcut bir mağara tespit
edilmiştir. Çevrede ve mağara içerinde yapılan incelemelerde burasının kutsal alan olarak kullanılmış olabileceği
değerlendirilmiştir. Mağara içerisinde giriş sonrasında
10.60 x 10 m ölçülerinde olan bir açıklık, tahribat sonrası kapanmıştır. İçerisinde Roma Dönemi’ne tarihlenen
seramik parçaları görülür. Mağaraya erişimi sağlayan
basamak izleri ve olasılıkla mağaraya ait akıntı seramik
parçaları görülebilmektedir. Çevrede herhangi bir yerleşim izine rastlanmamıştır.
Deliyaraz Mevkii: Gölhisar İlçe Merkezi’nin 3.2 km
kadar güney batısında Çameli Yolu’nun sağ kanadında
yak. 500 m kuzeyinde Roma Dönemi yerleşim ve yol
izleri tespit edilmiştir. Bu alan Kibyra ile ilişkili küçük bir
yerleşim olmalıdır. Tespit edilen taş döşem yol izleri ile
Kibyra’yı batıdaki diğer kentler ve çiftliklere bağladığı
anlaşılan bu alan mimari buluntuları da ile dikkat çekicidir. Ayrıca tarım teras duvarları içerisinde 15 adet mimari
blok tespit edilmiştir. Çeşmenin her iki yanına yerleştirilmiş 2 adet sunak ve hemen üstünde 1 adet sağlam halde
eşik bloğu görülmüştür.
Kireçlik Mevkii: Gölhisar İlçesi’nin 2.3 km güneybatısında Çameli Yolu’nun sağ kanadında yaklaşık 1
km kuzeyinde yer alan bu mevkiide, yerleşim izleri
ve Roma Dönemi lahit parçaları izlenmiştir. Kibyra’ya
bağlı köy ya da mahalle olarak adlandırabileceğimiz bir
alandır (Res. 5). Burada yapılan çalışmalar Alt Kireçlik,
Orta Kireçlik / Körpınar ve Kireçlik Üstü mevkiilerinde
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yoğunlaşmıştır. Yapı izleri izleri, duvar izleri, taş ocağı
alanları, mimari elemanlar (postament, işlik blokları),
lahit teknesi ve kapakları tespit edilip belgelenmiştir.
Bunun yanında alanın genelinde yoğun şekilde Roma
Dönemi seramik parçalarına rastlanılmıştır.
ÇAMTEPE ARAŞTIRMALARI: Kibyra antik kentinin 800
m kadar güneybatısında sit sınırları dışında kalan bu
alan, kentin önemli mahallelerinden olmalıdır. Kent ile
bu alan arasında Kanlıdere/Kavaklıdere Çayı geçmektedir. Kentin dış mahallerinden olması gereken bu alanda,
oldukça geniş bir yayılım alanı olan yerleşim izlenmiştir.
Doğu-batı doğrultuda uzanan yükseltinin, orta kısımlarında yerleşim izleri, alt kısımda da nekropol izleri (anıt
mezarlar, oygu mezarlar, podyumlu mezarlar, yazıtlı
sunaklar ve lahitlerin olduğu) görülmektedir.

Fig. 6   Grinding stones, Örenlik.
Res. 6 Örenlik, ezgi taşları.

necropolis with mausoleums, rock-cut tombs, tombs
with podiums, altars with inscriptions, and sarcophagi.
YUSUFÇA: A very wide survey was conducted across
the entire area including, most notably, the Yusufça
Quarter located within the borders of the Gölhisar district, the yayla cross-section, the Frenk area, and the
plain cross-section. In these registered sites, surveys
were conducted particularly in the Frenk area, Örenlik
(Fig. 6), Gençali Cemetery, Yusufça Höyük, and Nasuh
Pınarı. Studies conducted on the Yusufça Yayla road, as
well as in Dokuz Kavaklar (Fig. 7), Yolcupınarları, and
Mercimekli yielded traces of settlements associated with
Kibyra from the Roman era and Late Antiquity.

YUSUFÇA ARAŞTIRMALARI: Gölhisar İlçesi sınırlarında
yer alan Yusufça Mahallesi merkez olmak üzere, yayla
kesimi, Frenk alanı, ve ova kesimini de içine alan oldukça geniş bir yüzey taraması yapılmıştır. Tescili olan bu
alanlarda özellikle Frenk Alanı, Örenlik Mevkii (Res. 6),
Gençali Mezarlığı, Yusufça Höyük, Nasuh Pınarı mevkiilerinde yüzey taramaları yapılmıştır. Yusufça yayla yolu
üzerinde ve Dokuz Kavaklar (Res. 7), Yolcupınarları,
Mercimekli mevkiilerinde de yapılan incelemelerde
Kibyra ile bağlantılı Roma Dönemi ve Geç Antik Çağ
yerleşim izleri tespit edilmiştir.

Fig. 7
Church,
Dokuzkavaklar.
Res. 7
Dokuzkavaklar,
Kilise.
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İSHAK VILLAGE: Fieldwork conducted İshak (Sak) village located 5 km east of the Gölhisar district border
after Yusufça plain yielded four Roman altars - one
in front of the mosque, two in the garden of the local
muhtar’s office, and one within the garden of the village
school.

İSHAK KÖY ARAŞTIRMALARI: Yusufça ova kesimi
sonrası Gölhisar İlçesi sınırlarında yaklaşık 5 km kadar
doğuda yer alan İshak Köyü (Sak Köy) içerisinde yapılan
incelemelerde camii önünde 1, muhtarlık bahçesinde 2,
ve köy okulu bahçesinde 1 adet olmak üzere dört adet
Roma Dönemi’ne ait sunak belgelenmiştir.

ÇAMKÖY: During the survey conducted in Çamköy, a
village within the borders of the Gölhisar district, traces
of a settlement were discovered in Çayiçi to the west of
Çamköy. Excavations around the area through which
Aksu Creek runs revealed a necropolis and settlements
traces in the area known as Eski Köy Yeri. Two sarcophagi lids and an architectural block were observed
in the area replete with Roman ceramics. Two hundred
meters from the same area, in the place known as Yukarı
Kızılağaş, one sarcophagus lid and a plethora of ceramic
fragments from the Roman period were observed. There
is a ceramic kiln in Çayiçi Mevkii, which suggests that
the area was used until recent times.

ÇAMKÖY ARAŞTIRMALARI: Gölhisar İlçesi sınırlarında yer alan Çamköy içerisinde ve köy çevresinde
yapılan araştırmalar sırasında Çamköy’ün batısında
Çayiçi Mevkii’nde yerleşim izleri tespit edilmiştir. Aksu
Deresi’nin geçtiği alanlarda yapılan incelemeler sırasında Eski Köy Yeri olarak adlandırılan alanda nekropol
ve yerleşim izlerine rastlanılmıştır. Roma seramiklerinin
yoğun olduğu alanda, 2 adet lahit kapağı ve mimari blok
görülür. Yine aynı alanda 200 m’lik bir mesafede Yukarı
Kızılağaç Mevkii’de 1 adet lahit kapağı ve yoğun bir
şekilde Roma Dönemi seramik parçaları ile karşılaşılmıştır. Çayiçi Mevkii’nde yakın dönemlere kadar kullanıldığı
belirtilen seramik fırını yer almaktadır.

KÜÇÜKALAN: During the studies conducted this year,
the basin of a sarcophagus was identified (Fig. 8). Its
lid had been documented earlier in 2014 in the Aksu
Creek vicinity on the property of K. Alan Village within
the borders of the Çavdır district. The long side of the
fragmented basin has two load-bearing garlands featuring grape bunches hanging from them. An inscription
block with three visible lines was also discovered in the
same area.

KÜÇÜKALAN ARAŞTIRMALARI: Çavdır İlçesi sınırlarında yer alan K. Alan Köyü arazisinde 2014 yılında
tespit ettiğimiz lahit kapağının teknesi bulunmuş ve belgelenmiştir (Res. 8). Lahit teknesinin uzun kenarında 2
adet taşıyıcı girland ve onlardan sarkan uçlarında üzüm
salkımları mevcuttur. Yine aynı alanda 3 satırı okunabilen
yazıtlı bir blok tespit edilmiştir.

Fig. 8
Basin of
sarcophagus and
lid, Aksu Creek.
Res. 8
Aksu Deresi lahit
teknesi ve kapak.
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2016 Excavations at Antakya Hippodrome and Environs
Antakya Hipodrom ve Çevresi Kazısı 2016
Hatice PAMİR

The Antakya 2016 excavations were carried out at the
Hippodrome/Circus and Temple located at the area
known as Basileia due to the palace structure mentioned
in written sources. Also known as Ada Mevkii, it served
as Antiocheia’s dwelling area at the urban center during
the Hellenistic and Roman eras.
Hippodrome Excavation: In the studies ongoing since
2011, part of the remains of the foundation of the western tribune of Antakya’s Hippodrome or circus were
identified. We observed that this line continues towards
the west. Excavations east of the existing pits continued
in 2016 to identify fully the foundations and the arena
wall. During the studies of the 2016 excavation season,
two different strata were identified.
Stratum I: It was observed that the surface soil has a
slightly calcareous structure with stone and tile fragments. In Stratum I, the color of the soil changed to dark
brown, and a firm soil structure became apparent with
a plethora of brick, tile, ceramic fragments, and rubble
stone piles. Two groups of stones were encountered at
the 84.25 m and 84.07 m levels. The stone group at
84.25 m descends to the 83.86 m level, whereas the
stone group at the 84.07 m level descends to 83.75 m.
With the broken limestone fragments and river pebbles, these stone groups are possibly the demolished
remains of an architectural building. In the excavations
that began at the 84.43 m level east of the pit, the surface soil has a slightly calcareous structure with stones
and bricks. As of the 83.72 m level, the color of the
soil changes to dark brown at Stratum I. Comprised of
a plethora of brick, roof tile, ceramic fragments, and
small pebble fragments, the fill dirt carries traces of
dwellings from a later period. At the 83.51 m level, the
soil has a sand-like, fine and soft texture without any
ceramic fragments and changes in color from brown to a
yellowish-brown.

2016 yılı kazıları Antiokheia’nın Hellenistik ve Roma
dönemleri kentsel yerleşimin merkezi olan Ada Mevkii ya
da yazılı kaynaklarda varlığından bahsedilen saray yapısı
nedeniyle Basileia olarak adlandırılan kesiminde yer alan
Hipodrom/Circus ve Tapınak’ta gerçekleştirilmiştir.
Hipodrom Kazısı: 2011 yılından beri süregelen çalışmalarda Antakya hipodromu ya da circus’unun batı
tribününe ait temel kalıntılarının bir kısmı tespit edilmiş
ve bu hattın doğuya doğru devam ettiği gözlemlenmişti.
Temellerin ve arena duvarının tam olarak tespit edilmesi
amacıyla 2016 yılında mevcut açmaların doğusundaki
alanda kazı çalışmasına devam edilmiştir. 2016 kazı
sezonunda yapılan çalışmalarda iki farklı tabaka tespit
edilmiştir.
I. Tabaka: Yüzey toprağının hafif kireçli, taş ve kiremit
kırıkları içeren bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. I.
tabakada, toprağın rengi koyu kahverengiye dönüşmüş;
yoğun tuğla, çatı kiremidi, seramik parçaları ve moloz
taş yığınları ile sert bir toprak yapısı belirginleşmiştir.
84,25 m kotunda ve 84,07 m kotunda iki taş grubuna
rastlanmıştır. 84,25 m kotundaki taş grubu 83,86 m
kotuna; 84,07 m kotundaki taş grubu 83,75 m kotuna
kadar inmektedir. Bu taş grupları kırık kireçtaşı parçaları
ve dere taşlarıyla olasılıkla bir mimari yapının yıkılmış
kalıntılarıdır. Açmanın doğusunda 84,43 m kotunda
başlayan çalışmalarda yüzey toprağı hafif kireçli, taşlı ve
kiremitli bir yapıya sahiptir. 83,72 m kotundan itibaren I.
tabakada, toprağın rengi koyu kahverengiye dönüşmüş,
yoğun tuğla, çatı kiremidi, seramik parçaları ve küçük
dere taşlarının oluşturduğu dolgu toprak geç dönem
konutlarının izleridir. 83,51 m kotunda toprak kum gibi
ince, yumuşak, seramik katkısız bir yapıya bürünmüş,
kahverengi toprak renginden sarımtırak bir kahverengiye
dönmüştür.
II. Tabaka: 2016 yılı kazı çalışmaları 84,43 m – 83,13 m
kotları arasında sürdürülmüştür. Bu kotlar arasında
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Stratum II: The 2016 excavations were conducted
between the levels 84.43 m and 83.13 m The east-west
axis continuation of the previously excavated foundation
remains of the western foundation of the Hippodrome
was accessed between these levels.
According to the results of the excavations underway
since 2011, a 19.75 m-wide, apsidal foundation structure narrowing towards the north and divided into two
rows of small chambers both inside and outside by opus
caementicium walls was unearthed along with a wall
connected to the arena adjoining the foundation on its
eastern border. Between the 83.75-83.13 m levels, an
intense lime stratum 65 cm thick was identified. This
area was identified as a lime kiln from which lime was
obtained by burning down marble architectural fragments after the hippodrome was rendered obsolete.
Measuring 40 to 85 cm long and approximately 40 cm
high, rectangular stone blocks set on the opus caementicum foundation of the Hippodrome and preserved in
situ were unearthed at the 83.65 m level set on the eastwest and north-south axis of the area at the northernmost
tip of the hippodrome foundation narrowing towards
the sphendone. These blocks constitute the western
side of the inner core of the arena wall in a north-south
direction. On the east side of the arena wall, a row of
stone blocks covering the inner core was not defined.

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI
hipodrom batı temelinin daha önce açığa çıkarılmış temel
kalıntılarının doğu-batı aksında devamına erişilmiştir.
2011 yılından bu yana süregelen kazı sonuçlarına göre;
batı-doğu aksında toplam 19,75 m genişliğe sahip,
opus caementicium duvarlarla bir sıra dışta ve bir sıra
içte olmak üzere iki sıra halinde odacıklara bölünmüş,
kuzeye doğru daralan apsidal bir temel yapısı ve temelin
doğu sınırında temele bitişik arena ile ilişkili bir duvar
açığa çıkarılmıştır. 83,75 m – 83,13 m kotunda arasında
ortalama 65 cm kalınlığında yoğun kireç tabakası tespit
edilmiştir. Bu alan hipodromun kullanım dışı kalmasından sonra, kireç elde etmek için mermer mimari parçaların yakılarak kireç elde edildiği bir kireç ocağı olarak
tanımlanmıştır.
Hipodrom temelinin sphendone’ye doğru dönüş yaparken daralan en kuzey ucundaki alanın doğu-batı aksı
ile kuzey-güney aksı üzerine oturmakta olan 83,65 m
kotunda in situ olarak korunagelmiş, arena duvarına
bitişik ve ona paralel olarak uzanan ölçüleri 40 cm ile
85 cm arasında değişen yaklaşık 40 cm yüksekliğinde
hipodromun opus caementicum temeli üzerine oturan
kesme dikdörtgen bloktaşlar açığa çıkmıştır. Bu blok
taşların kuzey-güney doğrultulu arena duvarının iç çekirdeğinin batı yüzünü oluşturmaktadır. Arena duvarının
doğu yüzünde ise söz konusu iç çekirdeği kaplayan
kesme blok taş sırası tanımlanmamış; onun yerine daha

Fig. 1
Hippodrome.
Res. 1
Hipodrom.
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Instead, a wall surface of less elaborate workmanship
was unearthed. This condition indicates that there was
damage on the eastern outer surface of the wall and that
the stone blocks here had somehow been removed. It
appears that a slipshod repair had been made here after
the damage and that the arena wall was used for some
time after that. Burnt ceramic fragments were encountered beneath the 83.65 m level in the area with partial
grey soil structure. Occasional burnt areas were encountered over the west-east extension foundation remains at
the 83.13 m level (Fig. 1).

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI
kaba işçilikli bir duvar yüzü açığa çıkarılmıştır. Bu durum
arena duvarının doğu dış yüzünde bir tahribat olduğu
ve buradaki bloktaşların bir şekilde kaldırılmış olduğuna
işaret eder. Tahribatın ardından kaba yüzlü tamirat yapıldığı ve arena duvarının bir süre daha kullanıldığı anlaşılmaktadır. 83,65 m kotunun altından, ara ara gri küllü
toprak yapısına sahip alanda yanık seramik parçalarına
ulaşılmıştır. 83,13 m kotundaki batı-doğu yönlü temel
kalıntılarının üzerinde yer yer yanık alanlara rastlanmıştır
(Res. 1).

Between the hippodrome foundations within the small
chamber with the soil at 83.13 m, which coincides with
the upper level of the opus caementicium foundations, a
single skeleton was found. The skeleton in the grave was
lying on his back with head turned slightly northward
and arms on both sides and feet crossed at the ankles.
The skeleton is approximately 2 m long. Stretched in a
northeast-southwest direction, the male skeleton was
deformed by soil pressure, and much of his bone structure appears to be desiccated (Fig. 2). At the foot of the
skeleton a bronze coin from the Hellenistic period was
found. It is thought that the grave was used either before
or during the construction of the hippodrome.

Hipodrom temellerinin arasında toprak zeminli boşluk/
odacık içinde opus caementicium temellerin üst kotu
olan 83,13 m kotundan daha alt seviyede bir mezar
kazılmıştır. Mezarda tek bir iskelet, sırt üstü uzanmış, baş
hafif kuzeye dönük, kollar iki yanında, ayaklar ise bilekten üst üste bindirilmiş pozda uzanmaktadır. İskeletin
uzunluğu yak. 2 m’dir. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde
uzanan erkek bireye ait iskelet, üzerindeki toprak baskı
ile deforme olmuş ve birçok kemik yapısı dağılmış görünümdedir (Res. 2). İskeletin ayak kısmında Hellenistik
Dönem’e ait bir adet bronz sikke ele geçmiştir. Mezarın
hipodromun inşasından önce veya hipodromun inşaası
sırasında kullanılmış olduğu düşünülmektedir.

The excavations in 2016 yielded 44 coins to be inventoried and 71 to be studied. The earliest coin is dated

2016 yıllında yapılan çalışmalarda 44 adet envanterlik, 71 adet etütlük sikke bulunmuştur. En erken sikke

Fig. 2
Tomb.
Res. 2
Mezar.

271

OTHER REPORTS
Fig. 3
Roman Republic coin
in Aes Formatum
typology.
Res. 3
Aes Formatum
tipinde Roma
Cumhuriyet Dönemi
Parası.

to the Hellenistic period, whereas the latest is from the
reign of Melikshah (1085-1114). Coins dated between
the mid-3rd to mid-4th century A.D. constitute the largest group. Dated to the Late Roman era, a horseshow
with a wide base, rectangular nails, two rings, conical
lead weight with a circular handle, buttons or appliqués
from animal bones, a turquoise-colored ring stone, coins
cast in clamshell molds (similar bronze examples known
as aes formatum or aes rude) were discovered (Fig. 3).
Apart from finds to be inventoried, both strata have
yielded a plethora of ceramic and tile fragments. The
majority of the ceramic fragments were a part of vessels
of daily use featuring no slip.
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Hellenistik Dönem’e ait en geç sikke ise Melikşah
(1085-1114) dönemine aittir. MS 3. yy. ortalarından 4.
yy. ortalarına kadar olan döneme tarihlenen sikkeler en
yoğun grubu oluşturur. Geç Roma Dönemi’ne tarihlenen
geniş tabanlı at nalı, dörtgen başlı çiviler, iki adet yüzük,
yuvarlak tutamaklı konik kurşun ağırlık, hayvan kemiğinden aplik ya da düğme, turkuaz renkte camdan yüzük
taşı, iğne istiridye kabuğu kalıp olarak kullanılarak dökme
tekniği ile yapılmış para (benzerleri bronzdan basılmış
aes formatum ya da aes rude olarak adlandırılan paralar)
ele geçmiştir (Res. 3). Envanterlik eserler dışında her iki
tabakada oldukça yoğun seramik ve kiremit parçalarına
rastlanmıştır. Seramik parçalarının çoğu astarsız günlük
kullanım kaplarına aittir.
Tapınak Kazısı: 2016 yılı Tapınak Alanı kazı çalışması
a) batı kapısında yapılan çalışmalar, b) batı peristasis’te
yapılan çalışmalar c) tapınağın güneybatı kısmında iç ve
dış cella duvarları arasındaki koridorda yapılan çalışmalar olmak üzere üç kısımda sürdürülmüştür (Res. 4).
a) Batı Kapısı çalışması Tapınak cella’sı ile batı giriş kısmının birbiriyle olan bağlantısını, mimari özelliklerini

Temple Excavation: The 2016 Temple Area excavations
were carried out in three different places: 1) works conducted at the west gate, 2) works conducted at the western peristalsis, and 3) works conducted in the corridor
between the inner and outer cella walls in the southwest
part of the temple (Fig. 4).
a) West Gate excavations were carried out in two sections, namely, the west entrance connection and the
entrance area to reveal the connection between the
temple cella and the western entrance, their architectural features, and later transformation.
Excavation in the interior of the cella’s west gate was
carried out between the cella and the peristasis to
define the changes and different phases of the temple’s
construction and to obtain the original plan of the
building (Fig. 5). As the east and west passages over
the foundations of the temple’s cella are a commonly
encountered feature, the question of whether these passages are part of the first stage of the temple’s construction or a modification in the subsequent periods is of
great importance. The west passage axis intersecting the
interior and exterior wall foundations west of the cella
is approximately 4.81 m wide. It gives the impression of
a gate / door opening up from the peristasis to the cella
over the cella wall at a later period. Construction marks,
particularly on the north and south walls of the passage

Fig. 4   Aerial view of the temple.
Res. 4 Tapınak havadan görünüm.

272

OTHER REPORTS

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI
Fig. 5
West gate
and podium
foundations and
ramp.
Res. 5
Batı kapı ve
podyum temelleri
ve rampa.

/ gate, support this view. During the 2015 excavations,
we noted that the ramp in the western peristasis connected to the passage was built after the first phase of
construction and that the building underwent three different phases of construction.
The foundation wall -exposed at the 83.69 m level after
lifting the rubble infill at the door- is an extension of the
cella wall and continues southward without any interruption. The marks of damage on the part of the wall
where the exterior cella wall is set on the foundation
offers important clues that the cella wall was destroyed /
demolished in the next phase. This destruction / demolition must possibly be related to the ramp’s construction
phase. The wall must have been dismantled until the
84.10 m level where the ramp is built. This condition
suggests that the western entrance door was opened in
the subsequent periods.
The 2015 excavations conducted in the front of the
western entrance of the cella revealed that the building was not set on a single unified foundation in the
western peristasis, but that each vertical architectural
element was set on its own foundation block. During
the 2016 excavations at the western peristasis, the infill
was removed, particularly between the ramp and the
door axis to see if there was any connection between
the two. We observed at the western peristasis that the

ve değişimini ortaya çıkarmak amacıyla kazı çalışmaları batı giriş bağlantısı ve giriş alanı olmak üzere iki
bölümde gerçekleştirilmiştir.
Cella batı kapısı içi kazısı cella ile peristasis arasındaki
alanda, tapınağın inşa sürecindeki evre ve değişimlerin
tanımlanması ve yapının özgün planının elde edilmesi
amaçlı yapılmıştır (Res. 5). Tapınak cella’sına ait temellerin üzerindeki batı ve doğu geçişlerin tapınak planlamasında sık rastlanan bir özellik olmaması nedeniyle
bu geçişlerin tapınağın ilk inşa evresine mi yoksa daha
sonraki bir plan değişikliğine mi ait olduğu sorusu büyük
önem taşımaktadır. Cella’nın batısında, iç ve dış duvar
temellerini kesen batı geçiş aksı yak. 4,81 m genişlikte
olup cella duvarları üzerinde peristasis’ten cella’ya açılan
ve sonradan açılmış bir geçiş / kapı izlenimi vermektedir.
Özellikle geçişin / kapının kuzey ve güney duvarlarında sonradan inşa izleri bu kanıyı desteklemektedir. Bu
geçişe bağlanan batı peristasis’teki rampanın, yapının
ilk inşa evresinden sonra inşa edildiğini ve üç inşa evresi
geçirmiş olduğunu 2015 yılındaki çalışmalarımızla tespit
etmiştik.
Kapıdaki moloz dolgunun kaldırılmasının ardından
83,69 m kotunda ortaya çıkan temel duvarı cella dış
duvarının uzantısı olup kesintisiz bir şekilde güneye
doğru devam etmektedir. Temel duvarının üzerine oturan
cella dış duvarının temele oturduğu kısımdaki duvarın
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ramp did not extend all the way to the door on the western door axis. The exterior peristasis and the foundation
of the cella’s exterior wall are independent from one
another. The approximately 1 m-wide gap continuing in
a north-south direction between the exterior foundation
of the peristasis and the cella foundation separates the
two foundations from one another (Fig. 5). Dated to the
first construction phase of the building, this gap was later
filled with rubble for the construction of the ramp.
The walls bordering the door axis abut the cella’s outer
walls in an east-west direction on the north and south
side of the door axis over the foundation platform of the
cella’s exterior wall. They are built with mixed materials with slipshod workmanship. These walls are set on
the infill over the platform of the cella’s exterior wall.
Revealed at the 84.47 m level, these walls are clearly
related to the door arrangement from the subsequent
periods. The ramp crossing between these two walls is
built on the platform of the cella’s exterior wall revealed
at the 82.76 level.
Located at the entrance of the west gate and built from
the opus caementicium upon which the ramp extending
from the west was built, the platform foundation stretches in a north-south direction without interruption and
adjoins the cella’s exterior wall. Excavation results of
2015 introduced the possibility that this platform could
have been constructed in a later period. According
to the initial assessment of the excavation results, the
presence of the platform here indicates that the west
gate was built in the subsequent construction phase. It
also suggests that the foundations of the cella’s interior
and exterior walls continued without interruption during the first construction phase. The west gate was later
designed and applied in relationship with the ramp at
a later period. According to the excavation results, the
ramp in front of the west gate reveals a construction
phase in three stages. In the first stage, the ramp was
built with a 50 cm-high foundation of boulder, rubble
stone, and loose mortar on the opus caementicium platform foundation. In the second stage, a stone and mortar
base was created on the rubble stone, and brick infill
was created to provide a slant for the ramp between the
levels 83.70 m and 84.20 m. The slant of the floor was
balanced by a three-step arrangement at the 83.70 m
level. In the third stage, the loosely pressed clay mortar
on the top level dated to a later period and the entrance
platform was transformed into a ramp. These stages are
also associated with the use and renovation stages of
the ramp.
b) West peristasis excavation: The excavation initiated in 2015 on the ramp in the west peristasis and the
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tahrip izleri dış cella duvarının bir sonraki evrede kırılmış
/ yıkılmış olduğuna dair önemli ipuçları vermektedir. Bu
kırılma / yıkılma olasılıkla rampanın inşa evresi ile ilişkili
olmalıdır. Rampanın yapıldığı 84,10 m seviyesine kadar
duvar sökülmüş olmalıdır. Bu durumun tespiti batı giriş
kapısının daha sonraki dönemlerde açıldığını düşündürtmüştür.
Cella batı kapı girişin ön kısmında 2015 yılı kazı döneminde batı peristasis’te yapının yekpare tek bir temel
üzerine oturmadığı, her bir düşey mimari elemanın
kendi temel bloğu üzerine oturduğu anlaşılmıştır. 2016
yılı çalışmalarında batı peristasis’te özellikle rampa ile
kapı aksı arasındaki dolgunun kaldırılması ve rampa ile
kapı aksı arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla dolgu kaldırılmıştır. Batı
peristasis’te, batı kapı aksında rampa düzenlemesinin
kapıya kadar uzanmadığı, dış peristasis ile cella dış duvar
temelinin birbirinden bağımsız olduğu; batı peristasis
dış temeli ile cella temeli arasında kuzey güney doğrultusunda devam eden yaklaşık 1 m genişliğinde bir
boşluğun iki temeli birbirinden ayırdığı tespit edilmiştir
(Res. 5). Yapının ilk inşa evresine ait bu boşluğun daha
sonra rampa inşası için moloz malzeme ile doldurulduğu
anlaşılmıştır.
Cella dış duvar temel platformu üzerinde kapı aksının
kuzey ve güney tarafında cella dış duvarlarına doğu-batı
yönünde bitişen kapı aksını girişte sınırlandıran duvarlar
devşirme malzemeden kalitesiz bir işçilikle inşa edilmiştir. Bu duvarlar cella dış duvar platformu üzerindeki
dolgu üzerine oturtulmuştur. 84,47 m kotunda açığa
çıkan bu duvarların sonraki dönem kapı düzenlemesi
ile ilgili olduğu açıktır. Bu iki duvarın ortasından geçen
rampa 82,76 m kotunda ortaya çıkarılan cella dış duvar
platformunun üzerinde inşa edilmiştir.
Batı kapısı girişte yer alan ve batıdan gelen rampanın
oturduğu opus caementicium’dan inşa edilmiş olan
platform temeli, kuzey güney yönünde kesintiye uğramaksızın cella dış duvarına bitişerek uzanmaktadır. 2015
yılı kazı sonuçları bu platformun sonraki bir evrede inşa
edilmiş olabileceği sorularını beraberinde getirmişti. Kazı
sonuçlarının ilk değerlendirmesine göre platformun buradaki mevcudiyeti, batı kapısının sonraki bir inşa sürecinde oluşturulmuş olduğunu vurgulamaktadır. Cella dış ve
iç duvarlarına ait temellerin ilk inşa evresinde kesintisiz
devam ettiği, batı kapısının rampa ile ilişkili olarak daha
sonra planlanarak uygulandığını düşündürtmektedir. Batı
kapısı önündeki rampa, kazı sonuçlarına göre 3 aşamalı
inşa evresi göstermektedir. 1. evrede, opus caementicium platform temelin üzerinde 50 cm yüksekliğindeki
temeli dere taşı, moloz taşı ve gevşek harçla rampa inşa
edilmiştir. 2. evrede, 83,70 m kotu ile 84,20 m kotları
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podium foundation wall on the outer edge of the west
peristasis revealed that a gap nearly 1 m wide continued in a north-south direction between the outer wall
platform of the cella and the opus caementicium of the
west peristasis. In 2016 work resumed to lift the rubble
infill from the north extension of the gap and the north
and south edges of the ramp. The infill around the pedestal foundations on the outer wall of the peristalsis was
removed. Extending in triple rows of 22 in a north-south
direction, the pedestal foundations continue underneath
the soil cross-section in the unexcavated areas (Fig. 5).
c) Work carried out in the corridor between the
inner and outer cella wall foundations of the temple:
Regarding the cella walls of the temple’s cella in the
inside and the row of columns on the outside, the space
between the foundation walls of the opus caementicium
has survived to date completely with its rubble structure.
Another wall connecting the two walls southwest of the
cella was discovered. Starting at the 86.84 m level, the
alternating opus mixtum wall continues until the 83.16
m level and is set on the opus caementicium floor. Built
alternately of five rows of 35 cm-high bricks and a high
stone wall averaging 55 cm, the opus mixtum wall features two rows of rectangular beam slots (Fig. 6). This
indicates that repair was done in the stage following the
first construction phase of the temple wall. Unearthed
within the approximately 50 cm infill over the ground
upon which the wall connecting the inner and outer
wall foundations of the cella was set were 54 coins.
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arasında rampa eğimini sağlamak için moloz taş ve
tuğladan oluşan dolgu malzemenin üzerine taş ve harç
ile zemin oluşturulmuş; 83,70 m kotunda üç basamaklı
düzenleme ile zeminin eğimi dengelenmiştir. 3. evrede
en üstte zayıf sıkıştırılmış toprak harç ile oluşturulan geç
evredir ve giriş platformu bir rampa haline getirilmiştir.
Bu evreler rampanın kullanım ve yenileme evreleri ile
de ilişkilidir.
b) Batı peristasis kazısı: Batı peristasis’te rampa ve ile
batı peristasis dış kenarındaki podyum temeli duvarında
2015 yılında başlatılan kazı çalışmasında cella dış duvar
platformu ile batı peristasis dış podyum temel duvarı
arasında yak. 1 m’lik boşluğun kuzey-güney yönünde
devam ettiği anlaşılmıştı. 2016 yılında bu boşluğun
kuzeye devamı ve rampanın kuzey ve güney kenarlarındaki moloz dolgunun kaldırılmasına devam edilmiştir.
Peristasis dış duvar üzerindeki kaide temellerinin çevresindeki dolgu kaldırılmıştır. Üçerli sıra halinde kuzeygüney yönünde 22 sıra halinde uzanan kaide temelleri
halen kazılmayan kısımlarda toprak kesitin altına doğru
devam etmektedir (Res. 5).
c) Tapınağın güneybatı kısmında iç cella ve dış cella
duvar temelleri arasındaki koridorda yapılan çalış
malar: Podyum tapınak tipinde tapınağın cellasının
içte cella duvarlarını, dışta sütun sırasını taşıyan opus
caementicium temel duvarlarının arası tamamen moloz
dolgulu halde günümüze kalmıştır. Cella’nın güneybatısındaki iki duvar arasında iki duvarı bağlayan bir duvar

Fig. 6
Opus mixtum
wall.
Res. 6
Opus mixtum
duvar.
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Among these, the majority were from the reigns of
Severus Alexander, Gordianus III, and Philip I.
According to the initial evaluations of the 2016 excavations conducted at the temple, the structure had undergone restoration and repair after the first construction
phase. Possibly demolished down to the foundation
level, the structure was then modified and assigned new
and different functions.
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tespit edilmiştir. 86,84 m kotunda başlayan almaşık/
opus mixtum duvar 83.16 m kotuna kadar devam
etmekte ve opus caementicium zemine oturmaktadır.
Duvar dönüşümlü olarak ortalama 35 cm yüksekliğinde
ve beş sıra tuğla ve ortalama 55 cm yüksekliğinde taş
duvar örgüsünden oluşan opus mixtum duvar yüzeyinde
dörtgen kesitli, iki sıra halinde hatıl yuvaları tespit edilmiştir (Res. 6). Bu duvar tapınağın ilk inşa evresinden
sonraki evredeki tamiratı göstermektedir. Cella iç ve dış
duvar temellerini bağlayan bu duvarın oturduğu zemin
üzerindeki yaklaşık 50 cm’lik dolgu içinde 54 adet sikke
ele geçmiştir. Bu sikkeler arasında Severus Alexander,
Gordianus III, Philip I dönemlerine ait sikkeler yoğunluk
gösterir.
Tapınakta yapılan 2016 yılı kazılarının ilk değerlendirme
sonuçlarına göre; yapı ilk inşa evresinin ardından restorasyon ve tamirat evresi geçirmiş ve olasılıkla temel seviyesine kadar yıkılmış olan yapı planı değiştirilerek farklı
işlevle yeniden kullanılmış olmalıdır.
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Excavations at the East Roman Plate Wreck of
Adrasan of Antalya in 2016
Antalya – Adrasan Doğu Roma Dönemi
Tabak Batığı Kazısı 2016
Hakan ÖNİZ – Harun ÖZDAŞ – Mustafa DEMİREL

The underwater excavations initiated at the East Roman
Plate wreck of Adrasan in Kumluca, a district of Antalya
province, in 2014 by the Antalya Museum Directorate
continued in 2016. This is the first underwater excavation undertaken by Turkish scholars after a hiatus of
twenty years. The work was conducted under the scientific supervision of Dokuz Eylül University’s Institute of
Marine Sciences and Technology and Selçuk University
with the permit issued by the Ministry of Culture and
Tourism. Numerous intact plates were recovered, and
their desalination and restoration were carried out by
the Directorate of Antalya Restoration and Conservation
Laboratory.

2014 yılında Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında
başlatılmış olan Adrasan Doğu Roma Tabak Batığı’nda
kazı çalışmalarına 2016 yılında da devam edilmiştir
(Res. 1). Antalya’nın Kumluca İlçesi’ne bağlı Adrasan
Beldesi’nde yapılan bu sualtı kazısı ülkemizde Türk bilim
insanları tarafından yirmi yıl aradan sonra gerçekleştirilen
ilk sualtı kazısıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan
izinlerle Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve
Teknolojisi Enstitüsü ile Selçuk Üniversitesi’nin bilimsel
danışmanlığında yürütülen kazı çalışmalarında çok sayıda sağlam tabağa ulaşılmış, bunların tuzdan arındırma ve
onarım işlemleri Antalya Koruma ve Onarım Laboratuarı
Müdürlüğü’nde gerçekleştirilmiştir.

Teams from both universities conducted dives from the
vessel Selçuk 1 of Selçuk University, and archaeologist
Y. Susam also joined the work on behalf of the Antalya
Museum Directorate. As in the previous years, a photomosaic of the site was prepared, and a plan was then
drawn before the excavation. Each artefact was drawn
to scale and marked in the plan digitally.

Selçuk Üniversitesi’ne ait Selçuk 1 gemisinden yapılan
dalışlarda, her iki üniversiteden ekipler yer almış, Antalya
Müze Müdürlüğü adına Arkeolog Y. Susam da çalışmalara katılmıştır. Önceki senelerde olduğu gibi bu sene
de kazı çalışmalarına başlamadan önce, batık alanının
fotomozaiği oluşturularak planı çıkarılmıştır. Bulunan her
bir eserin ölçekli çizimi yapılmış ve bilgisayar ortamında
bu plana işlenmiştir.

Each object was identified according to its stratum
within the grid squares and placed in a numbered bag
and photographed in situ. Then they were placed in a
box and lifted on board to be stored in water tanks. They
were inventoried once aboard and re-photographed. At
the end of the campaign all the finds were turned over
to the Antalya Museum into the custody of the director
M. Demirel.
The excavations brought to daylight over 100 intact
plates, numerous fragments, and anchors. The finds
were scattered on a rocky slope reaching a depth of 18
m. Work with a suction hose in the sandy area next to
the rocky slope uncovered few artefacts belonging to

Açılan karelerde tabakalarına göre belirlenen her bir obje
numaralı poşetlere koyulduktan sonra yerinde fotoğraflanmış, kasalara konularak kaldırma balonlarıyla gemiye
çıkarılmış ve su tanklarına koyulmuştur (Res. 2). Gemide
eserlere envanter numaraları verilip tekrar fotoğraflanmış
ve kazı bitiminde çıkarılan tüm eserler, Müze Müdürü
M. Demirel’in eşliğinde Antalya Müzesi’ne teslim edilmiştir.
Kazı çalışmaları sonucunda, 100’ün üzerinde sağlam
tabağa, çok sayıda kırık parçaya ve çapalara ulaşılmıştır
(Res. 3). Buluntuların 18 m derinliğe kadar olan kayalık bir yamaç üzerinde dağılım gösterdiği anlaşılmıştır.
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Fig. 1
Plate from Adrasan
wreck and a diver
(Photo: H. Özdaş).
Res. 1
Adrasan Batığı’ndan
Bir Tabak ve Dalıcı
(Foto: H. Özdaş).

Fig. 2
Lifting object from
the Adrasan wreck
(Photo: H. Özdaş).
Res. 2
Adrasan Batığı’ndan
eser çıkartma
(Foto: H. Özdaş).
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Kayalığın devamında bulunan kumluk düz zeminin
emici hortumlarla kazılması sonucunda, batığa ait az
sayıda malzemenin bu alanda bulunduğu belirlenmiştir.
Geminin bir fırtına sonucunda kayalara çarparak battığı
anlaşılmakta olup, buluntuların sağlam durumda olan
büyük bölümünün, kireçtaşından oluşan kayaların altından gelmesi, bölgede deprem veya heyelan olduğuna
işaret etmektedir.
Batığın ana kargosunu oluşturan tabakların birbirinden
farklı ölçülerde, farklı desen ve renklerde yapıldığı görülmüştür. Kazıda henüz kesin tarihleyici bir malzemeye
(sikke gibi) rastlanmamış olmakla birlikte, tabaklar form,
bezeme ve yapım teknikleri ile MS 12. yy. ortaları –
13. yy. başlarına tarihlendirilmişlerdir.
Türkiye kıyılarında kazısı yapılan ilk tabak batığı olmasından ötürü önem arz eden çalışmalara 2017 yılında da
devam edilmesi planlanmaktadır.

Fig. 3   Work at the Adrasan wreck (Photo: H. Öniz).
Res. 3 Adrasan Batığı’nda Çalışma (Foto: H. Öniz).

the wreck. It was inferred that the ship crashed into the
rocks during a storm and sank. That most of the intact
finds were uncovered beneath limestone rocks, suggests
that earthquake(s) or landslide(s) took place in the area
afterwards.
The plates of the cargo have a range of sizes, designs,
and colors. In the absence of a datable object like a coin,
the forms, decoration, and production techniques of the
plates indicate a date in the mid-12th through the early
13th century.
The work at this first example of plate wrecks excavated
in Turkey, is expected to continue in 2017.
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Rescue Excavation in Kaleiçi at Insula 129,
Lot 2-11-18 by the Antalya Museum
Antalya Müzesi Kaleiçi 129 Ada 2-11-18 Parsel
Kurtarma Kazısı
Hüseyin TOPRAK

Sondages dug in 2013 by the Antalya Museum Directorate
were extended to salvage excavations at the same lots in
the third-degree archaeological site of Kaleiçi (Fig. 1).
The work conducted is summarized below:
Sondage I: Excavations were conducted in the north
corner of Lot 20 in order to expose the extension of
the mosaic floor discovered in 2013. In the sondage
measuring 3 x 5 m excavated in the northwest profile
of the lot, a marble floor of the East Roman period was
reached at -250 cm level. Upon cleaning the damaged
marble floor, a mosaic floor of the Roman period was
reached in the preceding building layer (Fig. 2). When
the sondage trench was expanded, it was called Area I.

Plan 1

3. derece arkeolojik ait alanı Kaleiçi’nde, Antalya Müze
Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yapılan sondaj çalışmalarının devamı niteliğinde, aynı parseller üzerinde
kurtarma kazı çalışmaları yapılmıştır (Res. 1). Yapılan
çalışmalar aşağıda özetlenmiştir;
I Nolu Sondaj Çukuru: 20 nolu parselin kuzey köşesinde, 2013 yılında kazı çalışmasında ortaya çıkan mozaik
tabanlı yapının devamını ortaya çıkarmak amacı ile
kazı çalışması yapılmıştır. Parselin kuzeybatı kesitinde açılan ve yüzeyden “0.00” koduna göre 3 x 5 m
ebatlarında sondaj çukurunun -250 cm kotunda Doğu
Roma Dönemi’ne ait mermer plaka kaplı taban döşeme açığa çıkmıştır. Bozuk vaziyetteki mermer taban
temizlendiğinde bir alt yapı katı olan Roma Dönemi
mozaikli taban ortaya çıkmıştır (Res. 2). Sondaj çukurunun genişletilmesi nedeni ile bu kısım I nolu Alan olarak
adlandırılmıştır. Daha sonraki ilerleyen zaman içerisinde
ortaya çıkan arkeolojik yapılara göre alan sayısı üçe
çıkmıştır.

Fig. 1   Lot before excavation.
Res. 1 Kazı öncesi parsel.
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Fig. 2
Mosaic floor of
Roman period and
marble flooring
East Roman period.
Res. 2
Roma Dönemi
mozaikli taban ve
Doğu Roma mermer
taban.

In time, based on the archaeological structures exposed,
the areas enumerated reached three.

AREA I
This area contained finds and settlement flooring from
the Roman and East Roman periods (Fig. 3).

I NOLU ALAN
Alan içerisinde Roma ve Doğu Roma dönemlerine
ait buluntular ve yerleşim tabanları tespit edilmiştir
(Res. 3);.

Marble Flooring: Damaged marble-paved flooring in
fragmentary condition was unearthed at -250 cm below
the surface level. It is dated to the Late Antiquity/Early
Byzantine. Another 30 cm under this marble flooring
was a mosaic floor of the Roman period. This marblepaved floor leans on a wall of cut stone blocks in an

Mermer plakalı Taban: Yapılan çalışmada, Doğu Roma
Dönemi’ne ait ve yüzeyden -250 cm derinlikte kırık
ve dağınık olarak mermer plaka taban ortaya çıkmıştır.
Bu kırık tabanın altından -30 cm alta Roma Dönemi
mozaik taban ortaya çıkmıştır. Mermer taban, alanın
orta kısmında ve doğu batı yönünde uzanan kesme
blok taştan yapılmış duvara dayanmaktadır. Kazı alanını
boydan boya takip eden bu duvar, Roma Dönemi’ne

Fig. 3   Settlement floors of Roman and East Roman periods.

Res. 3 Roma ve Doğu Roma dönemleri yerleşim tabanları.
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Fig. 4   Graves in room with mosaics.

Res. 4 Mozaikli mekândaki mezarlar.

east-west direction in the middle of the area. This wall
dating from the Roman period stretches across the entire
excavation site and separates Areas I and II (street).

tarihlenmekte ve I nolu alan ile II nolu alanı (Sokak) birbirinden ayırmaktadır.

Room with Mosaics: The mosaic floor was reached at
280 cm below the surface and under the marble flooring
of the. The room containing this flooring is the extension
of the room with mosaic flooring uncovered in 2013. It
measures 6 x 6 m. However, the mosaic floor was damaged by the construction of the room with marble pavement and a grave (Fig. 4).
It was seen that this mosaic floor continued eastward.
The northern and northeastern extensions of the mosaic
were badly damaged. A grave of the East Roman period
was uncovered in its northeast extension. The head of
another grave was noted in the northeast corner of the
room. Thus, the number of graves added up to six (Fig.
4). These graves of the East Roman period were built by
breaking parts of the mosaic as big as a grave would fit.
The two-line Greek inscription on the mosaic floor probably forms the main theme of the mosaic. At its south on
the opposite side of this mosaic is a small apse measuring 150 x 50 cm on the inner side of the main wall. In
the western part of this apse is an in situ marble column
base measuring 35 x 35 cm. However, the eastern counterpart of this base located at the western corner of the
apse could not be found.

Mozaikli Mekân: Mozaikli taban, Doğu Roma Dönemi
mermer plaka tabanın altından ve yüzeyden -280 derinlikte çıkmıştır. 2013 yılında yapılan kazılarda ortaya
çıkan ve Roma Dönemi’ne tarihlenen mozaikli mekânın
devamı niteliğinde olan bu mozaikli mekân 6 x 6 m
genişliğindedir. Ancak mekân üzerine konuşlanan Doğu
Roma Dönemi mermer plakalı taban ile yine aynı dönem
mekân içi yapılan mezardan dolayı mozaik tahrip olmuş
ve yer yer eksiktir (Res. 4).
Tespit edilen bu mozaiğin doğuya doğru devam ettiği
görülmektedir. Mozaiğin kuzey uzantısı ve kuzeydoğu
uzantısının bir kısmının tamamen yok olduğu görülmüştür. Mozaiğin kuzeydoğu uzantısında Doğu Roma
Dönemi’ne ait bir mezar açığa çıkmıştır. Bu mezarlarla
birlikte mekânın kuzeydoğu köşesinde bir mezarın baş
kısmı daha tespit edilmiştir. Bunun ile birlikte mekân
içinde toplam 6 (altı) adet mezar açığa çıkmıştır (Res. 4).
Bahse konu mozaikli mekânın içerisinde yer alan Doğu
Roma Dönemi mezarları, mozaikler kırılarak ölülerin
sığabileceği kadar yer açılıp yapılmıştır.
Mozaiğin üzerinde yer alan ve altlı üstlü iki satırdan oluşan Eski Yunanca yazıt muhtemelen mozaiğin ana temasını oluşturmaktadır. Bu yazının, güney
karşısındaki ana duvarın iç kısmında 150 x 50 cm
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boyutlarında küçük bir apsis ortaya çıkmıştır. Bu apsisin batı kısmında mermerden 35 x 35 cm ebatlarında bir sütun kaidesi in situ ve yerinde sabit olarak
tespit edilmiştir. Ancak apsisin batı (apsise göre sol)
köşesinde yer alan sütun kaidesinin doğudaki karşılığı
çıkmamıştır.

Fig. 5   Mosaic inscription.
Res. 5 Yazıtlı mozaik.

Mosaic: This mosaic features white, black, and brown
tesserae measuring 1 cm. There is a three-line inscription in its middle, but its top line is damaged (Fig. 5).
The inscription could not be exposed entirely because
there are missing parts in the east. It also extends into
the adjacent lot. Under the inscription are geometric
designs made with black and brown tesserae. Overall,
the mosaic comprises twenty-three motifs extant within
bands.
In the eastern extension of Area I, we observed that the
marble-paved flooring of the East Roman period continued. On the south side the room is delimited by an
east-west wall of cut stones from the Roman period. The
other northern extension of the marble flooring lies in
another lot owned by someone else, so no excavations
could be conducted there.
In this room paved with marble in the East Roman
period, a total of nine graves were excavated (Fig. 6).

Mozaik: Mozaik, 1 cm’lik tessera’lar ile yapılarak beyaz,
siyah ve kahverengi renkli 3 taş çeşidinden yapılmıştır.
Bu mozaiğin merkezinde üç satır yazı bulunmaktadır.
Ancak en üst kısımdaki satırın tahrip olduğu görülmüştür
(Res. 5). Aynı zamanda yazının doğu uzantısında hem
noksanlar hem de yan parsel sınırları içerisine gittiğinden
dolayı yazı tam olarak ortaya çıkartılamamıştır. Yazının alt
kısmında, dikdörtgen panel içerisinde siyah ve kahverengi tessera’lardan yapılmış geometrik desenler mevcuttur.
Genel olarak mozaik, üzerinde şeritlerin içerisinde tespit
edilen (tahribat hariç) yirmi üç geometrik desen değişik
şekillerle dizayn edilmiştir.
I. nolu alanın doğu uzantısında Doğu Roma Dönemi
mermer plaka kaplı tabanın devam ettiği görülmüştür.
Mekânın güney kısmını doğu-batı uzantılı Roma Dönemi
kesme blok taş duvar sınırlamaktadır. Mermer plaka
kaplı tabanın diğer kuzey uzantısı ise başka şahsa ait
mülkiyet sınırları içerisinde kaldığından kazı çalışması
yapılamamıştır.
Doğu Roma Dönemi mermer plaka kaplı bu mekânın
içerisinde dokuz adet mezar tespit edilmiştir (Res. 6).
Bu nedenle mekân içi, gerek mozaik tabanın gerekse
mermer plaka tabanın üzerinde tahribat söz konusudur. Bu mezarlardan bir tanesi Geç Roma Dönemi’ne
ait iken diğer sekiz adeti Doğu Roma Dönemi’ne aittir.

Fig. 6   Eastern extension of Area I, floor with marble plaques and graves.
Res. 6 I. nolu alan doğu uzantısı mermer plaka kaplı taban ve mezarlar.
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Therefore, both the marble pavement and the mosaic
pavement were damaged. One grave belongs to the late
Roman period whereas all the rest belong to the East
Roman period. Under the heads of some graves were
traces of another mosaic floor built with large tesserae.
Finds from Area I: On the top level of the room with
mosaics was a miniature altar of bone. A bronze cross
was uncovered only 5 cm over the marble paved flooring. Small finds include potsherds of the Roman and
late Roman periods uncovered just over the mosaic
pavement.

AREA II
The area measures 18 m long and 3 m wide. This eastwest oriented area lies in the middle of the excavation
area. It seems to be a street, and a channel system
extends under it throughout. This street (water channels) is 3 m wide and lies 3.40 m below the surface.
This channel system under the street slopes down
westward together with the street. Therefore, the depth
varies from the east to the west according to the slope.
Out of the five channels attested underneath, two are
for freshwater whereas the remaining three are sewage
channels of stone (Fig. 7). Roman, East Roman, Islamic,
and Ottoman bronze coins were uncovered in some of
the channels.
In the upper level of the street, over the channels and
tangential to the street, are two north-south walls dated
to the East Roman period.
In general, the channel system under the street merges
with another one uncovered in 2009 and extends under
Block A in the eastern part of the excavation area. This
continuity is also valid for the channel system excavated
in 2013 and lying under Block E today.

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI
Mezarların bazılarının altında iri tesseralar ile yapılmış
mozaik taban görülmüştür.
I Nolu Alan Buluntuları: Mozaikli mekân hemen üst kısmından bir adet kemikten minyatür altar ile Doğu Roma
mermer plaka tabanın 5 cm üzerinden bir adet bronz
haç çıkmıştır. Küçük buluntular arasında yine mozaikli
mekânın hemen üstünden Roma ve Geç Roma dönemlerine ait seramik parçaları ele geçmiştir.

II NOLU ALAN
Alanın uzunluğu 18 m genişliği ise 3 m’dir. Alan doğubatı yönünde ve kazılan tüm alanın ortasında yer almaktadır. Bir sokak niteliği taşıyan alanın altında baştan sona
kadar kanal sistemi uzanmaktadır. Sokak (su kanalları) 3
m genişliğinde ve yüzeyden 3.40 m derinliktedir. Sokağın
altında yer alan bu kanal sistemi, batı yöne doğru sokak
ile birlikte eğim göstermektedir. Bu nedenle derinlik eğim
farkından doğudan batıya doğru değişmektedir. Sokak
altında tespit edilen beş kanal dizisinin iki tanesi temiz su
kanalı (künk) iken üç tanesi ise taştan atık su kanallarıdır
(Res. 7). Bazı kanalların iç kısmından Roma Dönemi,
Doğu Roma Dönemi, İslami Dönemler ve Osmanlı
Dönemi’ne ait bronz sikkeler çıkmıştır.
Sokağın, (kanalların) üst kısmında ve sokağa teğet olarak
kuzey-güney yönlerinde uzanan Doğu Roma Dönemine
tarihlenen iki duvar ortaya çıkmıştır.
Genel olarak sokak altı kanal sistemi, kazılan alanın doğu
kısmında olan ve 2009 yılında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan aynı zamanda şu an A Blok’un altında
kalan kanal sistemi ile birleşmektedir. Bu devamlılık
mevcut şu an kazılan alanın batı kısmında kalan ve yine
2013 yılında kazı çalışması yapılan E Blok altında kalan
kanal sistemi ile de birleşmektedir.

Kiln System: The work area with kiln is located at -2.75
m below the surface at the east end of the street. The kiln

Fırın istemi: Fırın (işlik) sokağın doğu uç kısmında ve
yüzeyden -2,75 m derinliktedir. 95 x 80 cm ebatlarında
karemsi bir form gösteren fırın sistemi, 10 cm’lik bir harç

Fig. 7   Area II, street and channels.

Res. 7 II. nolu alan. Sokak ve kanallar.
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Fig. 8
Firepan of
kiln and brick
encasement.
Res. 8
Fırının ateşlik
kısmı ve tuğladan
çevresi.

system is almost square measuring 95 x 80 cm. It was
built by glazing a layer of mortar 10 cm in thickness kiln
is delimited with bricks and stones outside. A triangular
firepan adjoins the kiln, which is bounded with brick,
contains extensive traces of ash (Fig. 8). Over the kiln
system were extensive finds of baked clay tripods used
both for glazing and pottery making. Beside these tripods glass slag pieces were uncovered.
At exactly 20 cm under the kiln we found two baked
clay pipes with no visible extension. Their purpose
could not be clarified. Open to further discussion, this
part could have been built to prevent contact and heat
loss between the kiln system and the earth ground.
Finds from Area II: In this area between the levels of
-150 cm and 280 cm below the surface were mixed
potsherds from the early Republic, Ottoman, Seljuk, East
Roman, and Roman periods. In addition, bronze coins,
glass bracelet fragments, and bake clay smoking pipes
were discovered.

AREA III
The area measures 14.80 m east to west and 8.5 m north
to south. It lies to the south of the street (water channels).
As this area extends into neighboring lots, some architectural remains could not be unearthed entirely.
Structures of different periods intermingle in this area.
Due to damage, it is difficult to ascertain the delimitations of the architectural structures and their functions.

üzerinin sır kaplanması ile yapılmıştır. Fırının dış kısmı
tuğla ve taşlar ile sınırlandırılmış. Ateşlik kısmı fırına bitişik ve üçgenimsi bir form göstermektedir. Ateşlik kısmının
çevresi tuğla ile çevrelenmiş ve içinde yoğun bir yanmış
kül izi mevcuttur (Res. 8). Fırın sisteminin hemen üzerinden pişmiş topraktan yapılmış ve gerek seramik yapımında gerekse sır kaplamada kullanılan pişmiş topraktan
üçayaklar yoğun olarak ele geçmiştir. Bu üçayakların yanı
sıra cüruf halinde cam parçaları da ele geçmiştir.
Fırının 20 cm’lik tam alt kotunda, iki adet herhangi bir
uzantısı olmayan pişmiş topraktan yapılmış künk ortaya
çıkmıştır. Bu künklerin buraya hangi amaçla ile yapıldığı
anlaşılamamıştır. Ancak yoruma açık olan bu kısım, muhtemelen fırın sistemi ile toprak arasındaki teması kesmek
ve ısı kaybını önlemek amacı ile de yapılmış olabilir.
II Nolu Alan Buluntuları: Alan içerisinde yüzey kottan
-150 cm’den, 280 cm’ye kadar kültür toprağı içerisinden
Erken Cumhuriyet, Osmanlı Dönemi, Selçuklu Dönemi,
Doğu Roma ve Roma Dönemleri seramikleri karışık olarak çıkmıştır. Bu seramiklerle birlikte bronz sikkeler, cam
bilezik parçaları ve pişmiş topraktan lüleler ele geçmiştir.

III NOLU ALAN
Alanın doğu-batı genişliği 14.80 m iken kuzey-güney
genişliği 8,5 m’dir. Alan sokağın (su kanalları) güneyinde
yer almaktadır. Alan, sınırının başka parsellere geçmesinden dolayı bazı mimari kalıntılar tam olarak açığa
çıkarılamamıştır.
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Fig. 9   Rooms in the area.

Res. 9 Alan içerisindeki mekânlar.

However, the rooms identified were given numbers for
labeling (Fig. 9).

Alan içerisinde dönemsel olarak yapılar iç içe girmiştir.
Bu nedenle tahribattan dolayı tam olarak mimari yapıların gerek sınırları gerekse işlevsel fonksiyonları hakkında
bilgileri sınırlı kalmaktadır. Ancak tespit edilen mekânlar
ise numaralandırılmıştır (Res. 9).

Room I: This room dated to the East Roman period is
accessed via a stone threshold on the north side from
the street. The west wall survives at foundation level
only and is 3.75 m long. Only a section of 80 x 85 cm
has survived from the wall in the eastern part of the
room. The wall extension in the south part of the room
is 2.50 m long, thus indicating that the room was rectangular. However, the wall is truncated by architectural
modifications of a later period at the southwest corner.
No flooring was attested due to damage. A baked clay
basin measuring 80 x 45 cm and in poor condition was
uncovered in the inner right corner of the entrance.
Room II: This room was used in two phases during
which it was accessed from the street in the north. The
first phase is dated to the Late Roman period. Only the
threshold block and a water basin in the southern part
have survived from this room.
The second phase is dated to the East Roman period. The
rectangular room measures 3.15 x 6 m on the interior.
Only the threshold of the entranceway on the north has
survived.
The north-south running wall in the west part of the
room is 3.20 m long and 60 cm thick. The surviving
height of the wall varies between 75 cm and 50 cm. Its

I nolu Mekân: Girişi kuzeyden (sokak) olan Doğu Roma
Dönemi’ne tarihlenen bu mekânına taştan bir eşik ile
girilmektedir. Sınırları sadece temel kalıntılarından anlaşılan batı duvar uzantısı 3.75 m’dir. Mekânın doğu kısımdaki duvar uzantısından geriye 80 x 85 cm’lik bir kısım
tespit edilmiştir. Mekânın güneyinde yer alan uzantı ise
2.50 m olup mekânın dikdörtgen bir yapı olduğunu göstermektedir. Ancak güney duvarın güneybatı köşesinde
bir sonraki evreye ait mimari yer aldığından duvar burada kesintiye uğramaktadır.
Mekânın tabanı tahribattan dolayı tespit edilememiştir.
Sadece girişin iç sağ köşesinde pişmiş topraktan 80 x 45
cm ebatlarında ve tahribat nedeni ile çevresi kırık olan
bir hazne ortaya çıkmıştır.
II Nolu Mekân: Mekân iki evreli olarak kullanılmıştır. Her
iki evrede de mekâna giriş kuzeyde yer alan sokaktandır.
Mekânın ilk evresi, Geç Roma Dönemi’ne tarihlenmektedir. Mekândan sadece geriye eşik taşı ve mekânın güney
kısmında bir su haznesi ortaya çıkmıştır.
Mekânın ikinci evresi ise Doğu Roma Dönemi’ne tarihlenmektedir. Mekânın iç kısmının genişliği 3.15 x 6
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southern wall adjoins a Roman-period wall built with
mortar. At the west corner of the same wall a half cesspit
of the Ottoman period was found. This cesspit destroyed
both the western extension of the structure as well as this
part of the room. Therefore, only a 2.60 m-long section
of this southern wall was exposed. This wall is 60 cm
thick.
The eastern wall extension of the room is the same wall
as the Roman period mortared wall. The wall in this
section also served as the wall of Room III. This wall
measures 1.65 m long, 40 cm high, and 60 cm thick.
The only flooring attested in the room is the washbasin
(?) in the southeast corner, which measures 230 x 90
cm. It has flooring in white and black marble with a
geometric design. This flooring is framed with a band 20
cm wide. A channel entering the room from the east was
uncovered. This channel with a black interior extends to
the southern bottom side of the basin. This black color
inside the channel should be related with hot water.
There is another flooring, possibly paved with marble,
adjoining the basin on its north. It is thus positioned in
the aisle of the room. However, this floor has survived
only with the marble baseboard at the bottom of the
wall. Khorasan mortar bedding is also attested under
the basin.
Room III: This room is dated to the late Roman period.
Remains indicate destruction in the following period.
Ensuing destruction left only two sections of walls extant
– a north-south wall 2.60 m long and an east-west wall
2.60 m long. These 30 cm-thick walls were built with
mortar. The floor was paved with large square plaques.
The western part of the room was destroyed by cellular
structures of the East Roman period. The extension of the
south wall could not be identified due to destruction.
However, only a 1.90 m-long section of its foundation
could be identified. Over this foundation extends an
east-west wall 7 m long, 60 cm thick, and 1 m. high of
the East Roman period.
Just inside the north wall of the room is a channel 20
cm wide and 50 cm deep. It forms a border between
the wall and the stone flooring. Some of the large square
floor slabs could be attested. Therefore, the interior of
the room could not be exposed entirely, but only a structure measuring 5.10 x 2.45 m could be identified. In the
northeast corner of the room is a water basin measuring
120 x 90 cm with a depth of 50 cm. Open to discussion,
this room may be related with bathing.
Above the east wall of the room was a column
approximately 45 cm in diameter and 2 m long lying
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m olup mekân dikdörtgen bir form oluşturmaktadır.
Mekâna giriş kısımda açığa çıkan sadece eşik kısmıdır.
Mekâna giriş yine bir önceki evredeki gibi kuzeyde yer
alan sokaktandır.
Mekânın batı kısmında yer alan duvar kuzey-güney
uzantıda 3,20 m ve 60 cm kalınlığındadır. Duvarın tespit
edilen yüksekliği 75 cm ile 50 cm arasında değişmektedir. Mekânın güney duvarı ise Roma Dönemi olan
harçlı bir duvara bitişiktir. Aynı duvarın batı köşesinde
Osmanlı Dönemi’ne tarihlenen yarım bir foseptik çukuru
ortaya çıkmıştır. Bu çukurun yapının hem batı uzantısını
hem de mekânın bu bölgesini tamamen tahrip ettiği
görülmüştür. Bu nedenle güney duvar uzantısından
2.60 m bir kısım ortaya çıkmıştır. Bu duvarın kalınlığı
60 m’dir.
Mekânın doğu duvar uzantısı ise bir önceki Roma
Dönemi harçlı duvarı ile aynı duvardır. Bu kısımdaki
duvar mekânın güney sınırlarını geçerek bir arkada
yer alan III nolu mekân duvarı da olarak kullanılmıştır.
Duvarın mekan sınırları dahilinde tespit edilen uzunluğu
1.65 m yüksekliği 40 cm iken genişliği 60 cm’dir.
Mekânda taban olarak sadece yunak (?) yeri olarak
düşündüğümüz yer ortaya çıkmıştır. Mekân içinde ve
güneydoğu köşedeki bu yunak 230 x 90 cm ebatlarında
olmakla birlikte, yunağın siyah-beyaz mermerden geometrik şekil verilerek yapılmış bir döşemesi vardır. Bu
döşemeyi yine mermerden yapılmış 20 cm’lik bir bant
çevrelemektedir. Mekânın doğu kısmından mekâna giren
bir kanal ortaya çıkmıştır. İçi siyah renkte olan bu kanal
dizisi mekâna giriş yaptıktan sonra yunağın güney dip
kısmında uzanmaktadır. Kanalın iç kısmının siyah yanmış
bir renkte olması sıcak su ile ilgili olmalıdır. Bu yunağın
kuzey uzantısında ve yunağa bitişik, mekânın tam ortasına denk gelen yine muhtemelen mermer ile kaplı bir
taban daha yer almaktadır. Ancak bu tabandan geriye
sadece duvar dibindeki mermer süpürgelik parçaları ile
yunağında altında (mermer döşeme) da görülen taban
altı horasan harcı kalıntıları mevcuttur.
III Nolu Mekân: Mekân Geç Roma Dönemi’ne tarihlenmektedir. Mekânın bir sonraki dönemde tahribata
uğradığı çıkan kalıntılardan anlaşılmaktadır. Bir sonraki
dönemsel tahribatlar nedeni ile mekândan geriye sadece 2.60 m kuzey-güney yönünde ve 2.60 doğu-batı
yönünde uzanan duvarlar ortaya çıkmıştır. Bu duvarlar
30 cm kalınlıkta ve harç kullanılarak yapılmıştır. Mekânın
tabanında kare şeklinde geniş büyük taş döşeme yer
almaktadır.
Mekânın batı kısmı, Doğu Roma Dönemi hücre yapılı
mekânlar ile tahribata uğramıştır. Güney duvar uzantısı yine tahribat nedeni ile tespit edilememiştir. Ancak
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horizontally. Apart from these rooms, this area contains
other walls of unknown extensions and functions. One
of these walls extends north to south on the eastern
outer delimitation of Area III. This stone masonry wall is
4.15 m long, 70 cm wide, and 105 cm high. Just at the
bottom foundation level on the east side of this wall is
another wall. This second wall is 2 m long and 45 cm
wide. Both walls extend southward out of the lot and
therefore could not be excavated further. At the bottom
of these walls on the eastern side a group of defectively
produced unguentaria from the East Roman period were
uncovered.
Cellular Structure: This structure of the East Roman
period is located in the southern part of Area III. It is
located in the southeast corner of Room I and to the
west of Room III. It was understood that this structure
was built as a single room, but then divided in two by
building a wall with a single course of stones across the
middle. Thus, a structure with two cells was obtained.
These cells were most likely used for storage. No flooring was attested in the excavations of these cells.
Finds from Area III: Potsherds of the early Republic,
Ottoman, Seljuk, East Roman, Late Roman, and Roman
periods were uncovered mixed between the -170 cm
and -280 cm levels in this area. Architectural pieces of
limestone and marble were uncovered in the upper levels of the rooms. Bronze coins and baked clay smoking
pipes were uncovered again in mixed condition.

GRAVES
In Area I, there were a total of fourteen graves under
and over the floor. All but one graves were of the East
Roman period, whereas the single one is from the late
Roman period.
Five of these graves were uncovered under the mosaic
floor dating from the Roman period. However, one
grave in the mosaic pavement could not be excavated
since it extends into the neighboring lot in the east. The
remaining nine graves were located in the eastern part
of Area I. These graves were uncovered under and over
the marble floor of the East Roman period.
These graves destroyed both the mosaic flooring and
the marble plaque pavement. They contained single or
multiple burials. In some graves, the first burial’s bone
remains were pushed aside to place the second burial. It
was noted that children were buried together with adults
(Fig. 10). All the graves except no. 13 have a common
direction. Regarding burial gifts, one bronze spherical
pendant was uncovered only in Grave no. 13.
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tabanda görünen temelin 1.90 m’lik bir kısmı tespit
edilebilmiştir. Bu temelin üstünde, doğu-batı uzantılı
olan Doğu Roma Dönemi’ne ait 7 m uzunluğunda,
60 cm kalınlığında ve 1 m yüksekliğinde bir duvar uzan
maktadır.
Mekânın kuzey duvarının hemen iç kısmında 20 cm
genişliğinde ve 50 cm derinliğinde bir kanal mevcuttur.
Kanal, duvar ile taş taban arasında bir sınır oluşturmaktadır. Tabanda yer alan kare şeklinde kesme büyük taşların
bir kısmı tespit edilebilmiştir. Bu nedenle mekân içi tam
olarak ortaya çıkarılamamış ve sadece 5.10 x 2.45 m
ebatlarında bir yapı tespit edilebilmiştir. Mekânın kuzeydoğu köşesinde 120 x 90 cm boyutlarında ve 50 cm
derinliğinde bir su hanesi mevcuttur. Yoruma açık olarak
mekân bir yıkanma yeri olabilir.
Mekânın doğu duvarının üst kısmında yatay konumda
atıl vaziyette 2 m uzunluğunda ve yaklaşık 45 cm çapında bir sütun ortaya çıkmıştır. Bu mekânlar haricinde
alan içerisinde uzantıları ve fonksiyonları belirlenemeyen duvarlarda mevcuttur. Bu duvarlardan biri III nolu
alanın doğu dış sınırında ve kuzey-güney uzantılıdır.
Taş örgü olan bu duvar 4.15 m uzunluğunda, 70 cm
genişliğinde ve 105 cm yüksekliğindedir. Bu duvarın
hemen doğu alt temel hizasında yine ikinci bir duvar
mevcuttur. Altta görülen bu ikinci duvar 2 m uzunluğunda ve 45 cm genişliğindedir. Bahse konu bu iki
duvar güneye doğru uzanmaktadır. Ancak parsel sınırları
dışında olduğu için duvarların devamı kazılamamıştır. Bu
duvarların doğu dip kısmında Doğu Roma Dönemi’ne
ait yapım hatası olan bir grup unguentarium ortaya
çıkmıştır.
Hücre Şeklindeki Yapı: Doğu Roma Dönemi’ne tarihlenen bu yapı III nolu alanın güney kısmındadır. Mekân I
nolu mekânın güneydoğu köşesinde ve III nolu mekânın
batı kısmında yer almaktadır. Bu mekânın daha önce tek
mekân olarak yapıldığı ve daha sonra iç kısma yapılan
tek sıra taş örgü duvar ile ikiye ayrıldığı görülmüştür. Bu
şekilde iki hücreli bir yapı oluşturulmuştur. Bu hücre yapılar muhtemelen depo olarak kullanılmıştır. Hücrelerin iç
kısmında yapılan kazı çalışmasında herhangi bir taban
yapısına rastlanılmamıştır.
III Nolu Alan Buluntuları: Alan içerisinde yüzey kottan
-170 cm’den, 280 cm’ye kadar kültür toprağı içerisinden Erken Cumhuriyet, Osmanlı Dönemi, Selçuklu
Dönemi, Doğu Roma Dönemi, Geç Roma ve Roma
dönemleri seramikleri karışık olarak çıkmıştır. Mekânların
üst kotlarında mermerden ve kireçtaşından yapılmış
mimari parçalar ortaya çıkmıştır. Yine dönemsel karışık
olarak bronz sikkeler ve pişmiş topraktan lüleler ele
geçmiştir.
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MEZARLAR
I Nolu Alan içerisinde yer alan mezarlar taban altı
veya taban üzeri olmak üzere toplam ondört adettir.
Mezarların bir tanesi Geç Roma Dönemi olurken diğer
onüç mezarın hepsi Doğu Roma Dönemi’ne tarihlenmektedir.
Bu mezarlardan beş tanesi Roma Dönemi mozaikli mekânın taban altından çıkmıştır. Ancak mozaikli
alan içindeki mezarlardan biri doğudaki parselin altına
uzandığından mezar kazılamamıştır. Diğer dokuz adet
mezar ise I nolu alanın doğu kısmında yer almaktadır.
Bu mezarlar Doğu Roma Dönemi mermer taban altı ve
taban üzeri olarak tespit edilmiştir.

Fig. 10   Graves and floor mosaic.
Res. 10 Mezarlar ve taban mozaiği.

Consequently, at the end of all the excavations in the
concerned lots, all the architectural elements and other
finds were explored scientifically, drawings were made,
and excavations were concluded.

Mekân içerisine yapılan bu gömüler hem mozaikli tabanları hem de mermer plaka tabanları tahrip etmiştir. Mezar
içlerine tekli ve çoklu gömüler yapılmıştır. Bazı mezarlarda ikincil gömü olarak bir önceki gömü kenara itilerek
yeni bir gömü için yer açıldığı görülmüştür. Bu uygulama
ile birlikte ilk gömünün kemikleri yığın halinde bir kenara
toplandığı tespit edilmiştir. Gömüler içerisinde, yetişkin
gömülerin yanı sıra çocuk gömüleri de aynı mezar içlerine konulduğu ortaya çıkmıştır (Res. 10). Tüm mezarlarda
aynı yön birliği gösterirken sadece onüç nolu mezarda
yön birliği yoktur. Aynı zamanda mezar buluntusu olarak
yine sadece onüç nolu mezarda bir adet küremsi şekilde
bronzdan kolye ucu çıkmıştır.
Sonuç olarak, parseller üzerinde yapılan tüm kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan mimariler ve diğer buluntular üzerinde bilimsel çalışmalar ve çizimler yapılarak
kazı çalışması sona erdirilmiştir.
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Corpus Inscriptionum Latinarum XVII/5-3 Miliaria
Provinciarum Lyciae-Pamphyliae et Ciliciae
Project 2016 Studies
Corpus Inscriptionum Latinarum XVII/5-3
Miliaria Provinciarum Lyciae-Pamphyliae et
Ciliciae Projesi 2016 Yılı Çalışmaları
Hamdi ŞAHİN

The studies of 2016 were concentrated on the identification of the missing parts of the Korykos (Kızkalesi) –
Laranda route upon which we began working in 2015.
In this context, surveys were conducted on the ancient
cities of Olba (Uğuralanı), Diokaisareia (Uzuncaburç),
Seleukeia (Silifke), and Korykos (Kız Kalesi) and their
areas of rule. The second part of our studies were conducted on the ancient road extending from 4 km east of
the ancient city of Anemurium (Anamur) towards north,
to Germanikopolis via Çarıklar Plain and Eirenupolis
and from the center of the ancient city of Anemurium
northwards to Titiopolis and Kırkkuyu and northwest
towards Germanikopolis.
The work in the 2016 season included documenting the
existing ancient roads (photographs, documentation,
and measurements), identifying new ancient routes and
new milestones across the terrain, and reviewing previously published milestones and comparing with other
publications.

Milestones and Ancient Roads
A- Korykos – Laranda Route:
1) A milestone fragment (MT 1) was documented
approximately 2 km west of the exit of the ancient
city of Olba (Uğuralanı). Since a significant part
of the inscription was buried, it could not be deciphered.
2) Immediately across the road, approximately 30 m
south of the first fragment (MT1), another piece that

2016 yılı çalışmaları, 2015 yılında başlamış olduğumuz Korykos (Kızkalesi) – Laranda güzergahının eksik
kalan bölümlerinin tespit edilebilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda Olba (Uğuralanı), Diokaisareia
(Uzuncaburç), Seleukeia (Silifke), ve Korykos (Kız
Kalesi) antik kentleri ile bunların egemenlik alanlarında
yüzey araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarımızın
ikinci bölümünü Anemurium (Anamur) antik kentinin
yaklaşık 4 km doğusundan, kuzeye yönelerek Çarıklar
Yaylası ve Eirenupolis üzerinden Germanikopolis’e ulaşan antik yol üzerinde ve Anemurium antik kenti merkezinden kuzeye doğru yönelerek Titiopolis ve Kırkkuyu
üzerinden kuzeybatıya yönelerek Germanikopolis’e ulaşan antik yol üzerinde gerçekleştirilmiştir.
2016 sezonu çalışmalarında bölgenin mevcut antik
yollarının belgelenmesi (fotoğraflama, belgeleme ve
ölçüm), arazide yeni antik yol rotalarının ve yeni mil taşlarının tespiti çalışmaları ve daha önce yayımlanmış mil
taşlarının tekrar incelenerek yayınlarla karşılaştırılması
yapılmıştır.

Mil Taşları ve Antik Yollar
A- Korykos – Laranda Güzergahı:
1) Olba antik kentinin (Uğuralanı) çıkışının yaklaşık
2 km batısında bir mil taşı parçası (MT 1) belgelendi.
Yazıtın önemli bir kısmı toprak altında kaldığı için
okunamamıştır.
2) Hemen yolun karşısında, ilk parçanın (MT 1) yaklaşık 30 m güneyinde, mil taşının devamı olabilecek
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Fig. 1
Keşlitürkmenli
ancient road
remains.
Res. 1
Keşlitürkmenli
Antik Yol Kalıntısı.

could be part of the first was identified (MT2). There
were no traces of any inscriptions on the fragment.

bir parça daha tespit edildi (MT 2). Parça üzerinde
herhangi bir yazıt izine rastlanmamıştır.

3) MT 3 is located in a garden approximately 20 m
east of MT 2. The inscription was documented and
stamped.

3) MT 3, MT 2’nin yaklaşık 20 m doğusunda, bir bahçe
içinde yer alıyor. Yazıt belgelendi ve estampajı alındı.

4) MT 4 is located in the north wall of a house approximately 10 m from MT 3. Broken at the top and bottom, the milestone features an inscription that cannot
be deciphered due to damage caused by nature and
time.
5) MT 5 was discovered inside a tree on a field approximately 30 m south of MT 4. Only a limited part of
the inscription can be read due to the damage. With
the exception of the Greek letters ON in the first line,
other remaining letters that could help make sense of
the inscription could not be read due to damage.
6) A nearly 4-m long ancient road was identified in the
Döşeme district of the Keşlitürkmenli quarter (Fig. 1).
The road was paved with pieces of local rock, whose
width averages 30 cm at different parts. Running 40
m northward from Döşeme, the road is buried under
the Keşlitürkmenli – Bozkaya asphalt road at that
point. The its extension was encountered once again
20 m north of the modern road, but could only be
traced for another 6 m. Its further traces are lost due
to the damage caused by modern agricultural activities and asphalt roads in the area.

4) MT 4, MT 3’ün yak 10 m doğusunda bir evin kuzey
duvarının içerisinde bulunmaktadır. Üstten ve alttan
kırık olan mil taşı üzerindeki yazıt doğanın ve zamanın tahribatına uğraması nedeniyle okunamamaktadır.
5) MT 5, MT 4’ün yaklaşık 30 m güneyinde, tarla içerisindeki bir ağacın tespit edilmiştir. Yazıt tahribat nedeniyle oldukça kısıtlı bir biçimde okunabilmektedir. İlk
satırda Eski Yunanca ON harfleri dışında, devam eden
satırlarda herhangi bir anlam bütünlüğü verebilecek
harfler tahribat nedeniyle okunamamaktadır.
6) Keşlitürkmenli Mahallesi, Döşeme Mevkii’nde yaklaşık 4 m genişliğinde bir antik yol tespit edildi (Res.
1). Antik yol döşemesi yer yer ortalama genişlikleri
30 cm’yi bulan yerel kaya parçalarıyla döşenmiştir.
Döşeme Mevkii’nden 40 m kuzeye doğru takip
edilebilen antik yol, buradan sonra Keşlitürkmenli –
Bozkaya asfaltının altında kalmaktadır. Asfaltın 20 m
kuzeyinde antik yol döşemesine yeniden rastlandı,
ancak 6 m kadar takip edildi. Antik yolun devamlılığı
bundan sonraki bölümün modern tarımın ve asfalt
çalışmalarının neden olduğu tahribatlar nedeniyle
takip edilememektedir.
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Fig. 2
Keşlitürkmenli
milestone
fragments.
Res. 2
Keşlitürkmenli
Mil Taşı Parçaları.

7) A new milestone broken into three fragments was discovered approximately 1 km north of Keşlitürkmenli.
Its lower part has a rectangular base. The inscription
of the milestone could not be read as it was buried
underground (Fig. 2).

7) Keşlitürkmenli’nin yaklaşık 1 km kuzeyinde üç parçaya bölünmüş yeni bir mil taşı daha tespit edildi.
Mil taşının alt kısmı dikdörtgen kaidelidir. Mil taşının
yazıtlı kısmı toprak altında kaldığı için okunamamıştır
(Res. 2).

8) The milestones and parts of ancient roads mentioned
below were discovered on the ancient route that
extends northwards from Korykos (Kızkalesi):

8) Korykos’tan (Kızkalesi) kuzeye doğru ilerleyen antik
yol güzergahı üzerinde ise aşağıdaki mil taşları ve
antik yollara ait bölümler tespit edildi:

8. 1) At 2.45 km of the Kızkalesi – Hüseyinler road,
two milestones were identified under the modern
asphalt road (Korykos MT 1-MT 2).

8. 1) Kızkalesi – Hüseyinler yolunun 2.45. km’sinde,
modern asfaltın altında 2 adet mil taşı tespit edildi. (Korykos MT 1 – MT 2).

8. 2) A portion of an ancient road was discovered
on the side of the asphalt road from Korykos to
Hüseyinler. The ancient road is 4 m wide and
could only be followed for approximately 200 m.
Two milestones were identified on the ancient
road. The inscribed parts of the milestones were
buried underground and thus could not be read.

8. 2) Korykos – Hüseyinler modern asfaltının kenarında antik bir yola ait bir bölüm tespit edildi. 4
m genişliğindeki antik yol yaklaşık 200 m takip
edilebildi. Antik yol üzerinde iki adet mil taşı saptandı. Mil taşlarının yazıtlı kısımları toprak altında
kaldığından okunamadı.

8. 3) Three milestones were discovered on the left
side of the road, nearly 1 km south of Korykos in
Hüseyinler Aşağı Mahalle. The inscribed parts of
the milestones could not be read due to natural
damage.
8. 4) Three milestones were identified on the left and
four on the right side of the road at the entrance
to the Hüseyinler Aşağı quarter. While one of
these features letter marks, the inscription is
significantly worn off. Therefore, no information
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8. 3) Korykos, Hüseyinler Aşağı Mahalle’nin yaklaşık
1 km güneyinde, yolun solunda 3 adet mil taşı
tespit edildi. Mil taşlarının yazıtlı kısımları doğal
tahribat nedeniyle okunamamaktadır.
8. 4) Hüseyinler Aşağı Mahallesi girişinde, yolun
hemen sağında 4 tane, yolun solunda ise 3 tane
mil taşı tespit edildi. Bunlardan biri üzerinde
harflere ait izler görülmekle birlikte, yazıtlı kısmın çok fazla aşınmış olması nedeniyle yazıttan anlam bütünlüğü çıkarılabilecek bir bilgi
edinilemedi.
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Fig. 3
Karyağdı valley
entrance.
Res. 3
Karyağdı Vadisi
Girişi.

that would yield some sensible meaning could be
obtained from it.

8. 5) Hüseyinler Yukarı Mahallesi sınırları içerisinde,
yaklaşık 1000 m takip edilebilen antik yola ait
çıkışına kadar kuzey-güney doğrultulu olarak ilerlemektedir. Yolun ortalama genişliği 4.5-5.5 m’ye
ulaşmaktadır. Döşemeler de kullanılan kaplama
taşlar ortalama 50-80 cm genişliğindedir.

8. 5) This road continues in a north-south direction
within the borders of the Hüseyinler Yukarı quarter for a 1000 m until the exit of the ancient road.
The average width of the road reaches 4.5 to
5.5 m. The stones used for paving average 50 to
80 cm wide.
8. 6) Four milestone fragments were identified in
the vicinity of Aşağı Yol on the ancient road
that extends in north/northwest direction from
the Hüseyinler Yukarı Mahalle exit onwards. No
inscriptions were observed on these fragments.
9) In the second part of the 2016 studies, the route of
the Karyağdı – Olba ancient road was documented
by GPS. The milestones at the entrance of Karyağdı
were photographed.

8. 6) Hüseyinler Yukarı Mahalle çıkışından itibaren
kuzey-kuzeybatıya doğru ilerleyen antik yol üzerinde, Aşağı Tol Mevkii’nde 4 tane mil taşı parçası
tespit edildi. Bu parçalar üzerinde yazıt kalıntısına
rastlanmadı.
9) 2016 yılı çalışmalarının ikinci bölümünde Karyağdı –
Olba antik yol güzergahı GPS ile belgelendi. Karyağdı
girişindeki mil taşları fotoğraflandı. Yak. 1500 m sonra
Kurşunkalesi Mevkii civarında 4 adet mil taşı belgelendi.

Nearly 1500 m after that four milestones were documented near Kurşunkalesi.
9. 1) Two milestones at the third km of Karyağdı
valley.
1. milestone h. 260 cm, d. 60 cm
2. milestone h. 270 cm, d. 60 cm (with base)
(Fig. 4).
The inscription on both milestones is illegible due
to abrasion.
9. 2) The milestone identified on the Karyağdı –
Olba route in Damlacık is made of limestone and
has no inscription.
Present h. 150 cm, d. 70 cm.

Fig. 4   Karyağdı valley milestone.
Res. 4 Karyağdı Vadisi Mil Taşı.
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9. 3) A new milestone was identified at the entrance
of Olba on the Karyağdı to Olba route. Broken at
the top and bottom, the limestone milestone has
no inscription. Present h. 90 cm, d. 58 cm.

9. 1) Karyağdı Vadisi, 3. km’de iki mil taşı.
1. mil taşı yükseklik 260, çap 60,
2. mil taşı yükseklik 270, çap 60 (kaideli)
(Res. 4).

10) The ancient road from Olba to Diokaisareia was
documented with GPS and photographed. The road
pavement begins in Olba and proceeds westward
in the direction of Diokaisareia for approximately
1100 m. The pavement on the ancient road is
distorted and irregular. It begins nearly at the start
of the road and continues with small and irregular
stones after 500 m. This distorted pavement possibly points to subsequent repairs on the road. Three
milestones were identified on the route.
11) Studies on the discovery of new milestones were
carried out along the Dikenlialan – Bozağaç – Söğüt
valley route that we identified in 2015. However,
no new milestones were encountered. The research
continued northwards from Olba, and a milestone
in three fragments was discovered in Dikenlialan.

B- Anemurium – Germanikopolis Route:
A round limestone milestone was observed on the
ancient road that extends northwards 4 km east of
the ancient city of Anemurium (Anamur) and reaches
Germanikopolis via Çarıklar Yayla and Eirenupolis.
While the inscription on the milestone is considerably
damaged, we concluded that the milestone was erected
during the reign of Marcus Aurelius Antonius, possibly
between A.D. 168 and 169.

Her iki mil taşı üzerindeki yazıt aşınma nedeniyle
okunamıyor.
9. 2) Karyağdı – Olba güzergahında Damlacık
Mevkii’nde tespit edilen mil taşı, kalker taşından
ve yazıtsızdır.
yükseklik (mevcut) 150 cm, çap 70 cm.
9. 3) Karyağdı – Olba güzergahı üzerinde, Olba
girişinde yeni bir mil taşı tespit edildi. Üstten ve
alttan kırık olan kalkerden mil taşı yazıtsızdır.
Yükseklik (mevcut) 90 cm, çap 58 cm.
10) Olba – Diokaisareia antik yolu GPS ile belgelendi ve
fotoğraflandı. Antik yol döşemesi Olba’dan başlıyor
ve batıya doğru Diokaisareia istikametinde yaklaşık
1100 m ilerliyor. Antik yol üzerindeki kaplamalar yer
yer bozuk ve düzensizdir. Kaplamalar yolun başlangıcında düzgün başlıyor ve yaklaşık 500 m sonra
küçük ve özensiz taşlarla devam ediyor. Bu bozuk
kaplama muhtemelen daha sonraki bir dönemdeki
tadilatı işaret ediyor olmalıdır. Güzergah üzerinde 3
mil taşı belgelendi.
11) 2015 yılında tespit ettiğimiz Dikenlialan – Bozağaç
– Söğüt vadisi güzergahında yeni mil taşlarının tespitine yönelik çalışmalar yapılmış ancak herhangi yeni
bir mil taşı buluntusuna rastlanmamıştır. Olba’dan
kuzeye doğru devam edildi ve Dikenlialan’da üç
parça halinde mil taşı bulundu.

B- Anemurium – Germanikopolis Güzergahı:
Anemurium (Anamur) antik kentinin yaklaşık 4 km doğusundan, kuzeye yönelerek Çarıklar Yaylası ve Eirenupolis
üzerinden Germanikopolis’e ulaşan antik yol üzerinde,
kalker taşından yuvarlak bir mil taşı görülmüştür. Mil taşı
üzerinde yer alan yazıt oldukça tahrip olmuş olmakla
birlikte, mil taşının İmparator Marcus Aurelius Antoninus
döneminde, muhtemelen de MS 168-169 yılları arasında
dikilmiş olduğu anlaşılmıştır.
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Cleaning and Excavation Work at Evdirhan in 2015
2015 Yılı Evdirhan Bitki Temizliği ve Kazı Çalışmaları
Mustafa DEMİREL – Nevzat ÇEVİK – İbrahim BAKIR – İsmail AYDEMİR

Evdir Han, a first-degree archaeological site, is located at
Lot 190 in the Hanönü area of the Yukarıkaraman neighborhood of the Döşemealtı district of Antalya Province1.
The monument itself is registered as an “immoveable cultural property worth preservation” and owned
by the General Directorate of Religious Foundations.
Vegetation cleaning and excavations were conducted
at the site as preparation for relevé, restitution, and restoration work foreseen for the future. At the conclusion
of the work, as planned at the beginning, the covered
sections, courtyard, and all the façades were readied
for the relevé, restitution, and restoration project to be
prepared by December 15, 2015 (Fig. 1). The monument
is located about two kilometers away from the AntalyaBurdur highway and eighteen kilometers northwest of
Antalya. Its inscription states that it was commissioned
in 1211-1120 during the reign of the Seljuk Sultan Izz
al-Din Kay Qawus I. The inscription was published by
S. F. Erten in 1940, and some parts were illegible. Today
the inscription is missing.

Covered Sections
Evdir Han is a unique example of caravanserais at a
day’s journey with its layout of double-gallery porticoes
with vaults surrounding a main courtyard and four main
iwans including the entrance iwan. Excavations were
started in Room no. 1 located in the portico to the left of
the entrance iwan. The earth filling contained roof tiles
and ceramic fragments, and a layer 37 cm in thickness
1

The excavation work was directed by M. Demirel, the director of Antalya Museum, and team members were art historian İ. Aydemir, archaeologist M. Değer, museum researcher
E. Durmuş, company staff art historian İ. Alp, archaeologist
N. Çam Yıldırım, art historian S. Seçkin and thirty workers.
Furthermore, Prof. Dr. N. Çevik of Akdeniz University’s
Department of Archaeology contributed with scientific consultation.

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Yukarıkaraman Mahallesi,
Hanönü Mevkii, 190 parselde 1. derece arkeolojik sit
alanında yer alan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne
ait “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak
tescilli Evdir Han’da yapılacak olan rölöve-restitüsyon
ve restorasyon çalışmaları öncesi bitki temizliği ve kazı
çalışması gerçekleştirilmiştir1. Yapılan çalışmalar sonucunda önceden hedeflendiği gibi kapalı kısımlar avlu ve
tüm cepheler 15.12.2015 tarihinde rölöve, restitüsyon
ve restorasyon projelerinin hazırlanabileceği duruma
getirilmiştir (Res. 1). Antalya’nın 18 km kuzeybatısında,
Antalya –Burdur yolu üzerinde yaklaşık 2 km içeridedir. Kitabesinden Anadolu Selçuklu Sultanı I. İzzeddin
Keykavus’un saltanatı zamanında 1211-1220 yılları arasında yapıldığı anlaşılmaktadır. Taç kapısı üzerinde bulunan kitabe 1940 yılında S. F. Erten tarafından yayınlanmıştır. Kitabenin bazı bölümleri okunamamıştır. Yapının
günümüzde kitabesi yoktur.

Kapalı kısımlar
Evdirhan, avlu kenarlarına sıralanmış çift sıra revaklarının üzeri tonozlarla örtülü ve giriş eyvanı ile birlikte
dört ana eyvandan oluşan kendine has plan tipine
sahip menzil kervansarayıdır. Han’ın içerisinde giriş
kapısının sol tarafında bulunan revakta 1 no’lu mekân
olarak adlandırılan yerde kazı çalışmasına başlanmıştır.
Burada dolgu toprak içerisinde kiremit-seramik parçaları
ele geçirilmiş ve açmadan -37 cm inilerek dolgu toprak
alınmıştır. Han’ın giriş eyvanının doğusunda yer alan 37

1
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Antalya Müze Müdürü M. Demirel başkanlığındaki kazı çalışmaları, Sanat Tarihçisi İ. Aydemir, Arkeolog M. Değer, Müze
Araştırmacısı E. Durmuş, firma çalışanları; Sanat Tarihçisi
İ. Alp, Arkeolog N. Çam Yıldırım, Sanat Tarihçisi S. Seçkin
ve 30 işçinin katılımıyla yürütülmüştür. Ayrıca Akdeniz
Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. N. Çevik kazıya
bilimsel destek sağlamıştır.
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Fig. 1   Before cleanup of plants.

Res. 1 Bitki temizliği öncesi.

was removed. Room no. 37, located on the east side of
the entrance iwan, is thought to have served originally as
the director, guard, or baggage room. It measures 4.10 x
3.80 m and its doorway is 2.05 m high with a keystone
14 cm in height. Its north wall is 1.18 m tall and 2.14 m
wide; on the south side is a window. The rubble lying
around was removed and work continued. On the east
wall of Room no. 37 is a Roman-period block measuring
94 x 45 cm with a shield motif in relief. In addition, five
letters only of the Greek inscription in tabula ansata are
legible. Excavations then continued in the portico to the
east of the portal. In Room no. 32 there is a channel 0.70
m wide and 4.90 m long that extends out of the room.
It is covered with mortar and stones. The channel in the
east wall of the han facilitated drainage. The buttress,
which served as a latrina, was accessed from the eastern
portico. The room contained bronze coins and one terracotta loom weight with Greek writing on it. Along the
walls and floor are traces of mortar.

no’lu mekânın yönetici, nöbetçi veya eşya emanet odası
olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Alanda bulunan
oda 4.10 x 3.80 m ölçülerindedir. Kapı girişi 2.05 m
yüksekliğinde olup, kilit yuvası 14 cm yüksekliğindedir. Mekânın kuzey kısmındaki duvarın yüksekliği 1.18
m, genişliği 2.14 m olan duvar örgüsü mevcut olup,
odanın güney tarafında ise bir pencere yer almaktadır.
Mekân içindeki yüzeyde döküntü halde bulunan moloz
taşların kaldırılmasıyla oda temizlenmiş ve çalışmaya
devam edilmiştir. Ayrıca 37 no’lu mekânın doğu duvarında 94 x 45 cm ölçülerinde Roma Dönemi taş blok
üzerinde kalkan betimlenmiştir. Ayrıca tabula ansata
içerisinde Eski Yunanca yazıta ait sadece beş harf okunabilmektedir. Kazı çalışmaları daha sonra Taç Kapı’nın
doğusunda revaklı bölümde sürdürülmüştür. 32 no’lu
mekân içerisinde genişliği 70 cm, uzunluğu 4.90 m
olarak ölçülen (mekan dışında devam ediyor) üzeri taş
ve harçla kapalı kanal ortaya çıkarılmıştır. Han’ın doğu
duvarında yer alan kanal ile su tahliyesi sağlanmıştır.
Tuvalet olarak kullanılan payanda içerisine, doğu revaklarının olduğu bölümden giriş sağlanmıştır. Mekân’ın
içerisinde bronz sikkeler, bir adet pişmiş toprak ve üzerinde Eski Yunanca harfler bulunan tezgâh ağırlığı bulunmuştur. Duvar kenarlarında ve tabanda harç izlerine
rastlanmıştır.

In the double-gallery portico behind Iwan no. IV in the
east, the rear gallery is thought to have been reserved for
animals while the bench in the front gallery was reserved
for travelers. The superstructure of this part has entirely
collapsed; therefore, excavations were undertaken. The
work inside the iwan was terminated at -118 cm. In
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Fig. 2   Courtyard.

Res. 2 Avlu.

the course of the work, much rubble was removed,
and some cut stones and fragments were uncovered. A
Roman-period architectural element measuring 1.20 x
0.40 m was uncovered in situ. In this area much damage has been caused by tree roots. Nine bronze and
one silver coin were uncovered in front of the southeast
wall of the iwan. Coin finds uncovered in the trenches
belong to the Islamic period. The northern iwan (no. III),
located opposite the entrance iwan, has survived almost
at foundation level. Iwans as rooms of higher importance
are larger and stand at a higher level than the rest of the
rooms and functioned for social activities.

Yapının doğusunda yer alan IV no’lu eyvanın revaklı bölümün arka tarafının hayvanlar için ayrıldığı, ön
kesiminde yer alan mekânlarda bulunan sekilerin ise
insanların konakladığı yer olarak düşünülmektedir. Üst
örtüsü tamamen içerisine çökmüş durumdaki alanda
kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Eyvan içinde çalışmalarımız -118 cm’de sonlandırılmıştır. Yapılan çalışmalar
sırasında çok miktarda moloz taş kaldırılmış ve az sayıda kesme taş ve parçaları çıkarılmıştır. Eyvanda Roma
Dönemi’ne ait 1.20 x 40 m ölçülerinde mimari parça in
situ olarak ele geçmiştir. Bu çöküntü alan içinde ağaç
kökü çok fazla deformeye neden olmuştur. Eyvanın
güneydoğu duvarı önünde 9 adet bronz, 1 adet gümüş
sikke bulunmuştur. Açmalardan çıkan sikke buluntuları
İslami Dönem eserleridir. Kuzey eyvanı (III no’lu eyvan)
yaklaşık zemin seviyesine kadar yıkılmıştır ve giriş eyvanının karşısında bulunmaktadır. Eyvanlar konum olarak
diğer mekânlardan daha önemlidir. Mekân olarak daha
büyük, avlunun zemin kotundan daha yüksek ve sosyal
faaliyetlerin yaşandığı mekânlardır.

Courtyard
Evdir Han comprises only the courtyard; therefore, it is
a unique example of its kind among Seljukid hans. The
courtyard was first arranged into a grid system measuring 5 x 5 m and 3 x 5 m. The ground level was measured
on the right and left sides of the portal to the entrance
iwan using Nevo. Various points were marked with a
level to determine the ground level of the courtyard. In
Grid-square D-8, a pool-like area with mortared flooring was uncovered. It measured 3.05 x 3.35 m with a
height of 25 cm (Fig. 2). The work in the central part of
the courtyard reached a maximum -0.40 m level. Small

Avlu
Evdir Han yalnız avludan oluşmaktadır. Bu sebeple
Selçuklu hanları içinde başka örneği olmayan bir yapıdır.
Avlu içerisinde öncelikle 5 x 5 ve 3 x 5 m ölçülerinde
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finds include two bronze coins, one metal key fragment,
one iron blade, and one iron awl.

External Façades
The part of the western façade covered with vegetation
was first cleaned of plant roots and bushes. Block stones
fallen from the western wall and rubble of varying sizes
were removed. For the time being, the vaulted single
bay cistern located before the southwestern exterior wall
is not datable to modern or earlier times. The cistern
measures 4.20 x 4.46 m. We were able to reach down
to the -2.30 m level inside it. The structure adjoins the
han on the outside and is roofed with a vault. In the
northwestern corner was a Roman-period postament
embedded in the masonry. A Roman-period architectural element measuring 75 x 50 cm was reused in the
northeastern wall. The buttress on the western wall of
the han is located within this structure. Sondages were
dug to look for pipes or channels for conveying water
that connected the Roman-period water channel and
the cistern.
Then excavations continued at Trench South A-III along
the southern façade of the han. The work brought to
light a stone basin, two stone pestles, and one bronze
coin. The square buttress is located adjacent to the
trench. Such buttresses served not only as supports for
the structure but also as watchtowers. The stairwell
inside the buttress evinces this point. There is a total of
ten buttresses around the han building. The excavations
brought to light a total of 72 bronze coins. In addition, 1
terracotta smoking pipe and 1 fragment of a metal scissors were uncovered.
A cistern with a form like half a pear and whose mouth
was 1.02 m wide was uncovered only 74 cm away from
the east wall of the han. The cistern has a depth of 3 m,
and its bottom width is about 1.70 x 1.78 m. A Romanperiod lintel was reused beneath the sewage channel of
the latrine in the buttress of the east wall, and it bears
a two-line inscription in Latin. A rectangular cistern
was uncovered 1.26 m away from the east wall, and it
measures 17.70 x 8.60 m. It was probably roofed with
a vault. The west wall has survived as a 2.83 m-long
segment. The cistern comprised four sections, thought
to have been connected via arches. The plaster on the
walls and floor was applied in two layers, whose thicknesses vary between 1 and 2 cm. On the south wall
of the cistern (Fig. 3), three steps were excavated. The
arches that once connected the sections are represented
by six voussoirs in situ.

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI
gridlere ayrılmış, Nevo kullanılarak giriş eyvanından
kapının sağ ve sol zemininden kod alınıp avluda çeşitli
yerlere kod verilerek avlunun seviyesi belirlenmiştir ve
çalışmalara alınan kod uygulanarak başlanmıştır. D-8
açmasında uzunluğu 3.05 m, genişliği 3.35 m ve yüksekliği 25 cm ölçülerinde olup ne amaçla kullanıldığı tespit
edilemeyen fakat form olarak havuzu andıran harçlı
zemin ortaya çıkarılmıştır (Res. 2). Avlunun merkezinde
devam edilen çalışmalarda en fazla -40 cm seviyeye
kadar inilmiştir. Buluntular arasında 2 adet bronz sikke, 1
adet metal anahtar parçası, 1 adet demir bıçak ve 1 adet
demir çuvaldız bulunmuştur.

Dış Cepheler
Han’ın batı cephesinde bitki kökü ve çalılar ile kaplı olan
alanda ilk önce bitki temizliği yapılmıştır. Batı duvarı
hizasında duvardan düşen blok taşlar ve irili ufaklı moloz
taş yığınları kaldırılmıştır. Bu alanında içinde bulunduğu
güneybatı dış duvarı önünde bulunan tek mekânlı, tonoz
örtülü sarnıcın çağdaş mı yoksa geç döneme mi ait
olduğu kesin değildir. Mekân 4.20 x 4.46 m ölçülerinde
olup, yapı içerisinde toplamda -2.30 m seviyeye kadar
inilmiştir. Han’ın duvarına bitişik olarak inşa edilen yapının üstü tonozludur. Kuzeybatı duvarın köşesinde duvar
örgüsü içinde Roma Dönemi’ne ait postament açığa
çıkarılmıştır. Bu devşirme postamentin ölçüleri 75 x 50
cm’dir. Ayrıca Han’ın batı duvarının destek payandası bu
mekân içerisinde yer almaktadır. Bu mekân hizasında,
Roma Dönemi su kanalı boyunca yapıya bağlanan künk
veya arık gibi su taşıma yollarının varlığı için sondajlar
atılmıştır.
Daha sonra kazı çalışmaları yapının güney cephesinde
Güney A-III Açması’nda sürdürülmüştür. Çalışma esnasında taş bir yalak ile birlikte 2 adet taş döveç ve 1 adet
bronz sikke bulunmuştur. Güney A-III Açması’nın hemen
bitişiğinde destek amaçlı kare payanda bulunmaktadır.
Bu tip payandalar takviye işlevinin yanı sıra gözetleme
kulesi olarak da kullanılmıştır. Payanda içindeki merdiven bunu kanıtlar niteliktedir. Evdir Han’ın çevresinde
bununla birlikte toplam 10 adet destek payandası bulunmaktadır. Yapılan kazıda 72 adet bronz sikke ele geçmiştir. Ayrıca pişmiş toprak bir lüle ve metal makas parçası
bulunmuştur.
Han’ın doğu duvarından 74 cm uzaklıkta bulunan ağız
genişliği 1.02 m olan yarım armudi formlu sarnıç açığa
çıkarılmıştır. Sarnıç 3 metre derinliğe kadar inmektedir.
Dip genişliği 1.70 x 1.78 m aralığındadır. Doğu duvarı
destek payandası, tuvalet tahliye kanalının altında, devşirme malzemesi olarak kullanılan Roma Dönemi’ne ait
lento üzerinde iki satırlık Latince yazıt bulunmaktadır.
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Han’ın doğu duvarından 1.26 m uzaklıkta bir dikdörtgen
sarnıç daha açığa çıkarılmıştır. 17.70 x 8.60 m ölçülerindedir. Sarnıcın üstü muhtemelen tonoz örgüsüyle kapalıydı, batı duvarında mevcut olarak 2.83 m duvar örgüsü
korunabilmiştir. Sarnıç 4 bölümden oluşmakla birlikte
bölümler arası geçişi kemerle sağlandığı düşünülmektedir. Duvar ve zemin sıvası iki kat yapılmış, sıva kalınlığı
ise 1 ve 2 cm civarında değişmektedir. Sarnıcın güney
duvarında 3 adet merdiven basamağı açığa çıkarılmıştır.
Sarnıcın bölüme geçişini sağlayan kemer blokları in situ
olarak 6 adettir (Res. 3).

Fig. 3   Cistern.
Res. 3 Sarnıç.

Mimari Parçalar

Architectural Pieces
Embedded in the walls of the porticoes, exposed when
the earth filling was removed, and on the exterior
façades are numerous architectural blocks that had been
reused.

Çalışmalar sırasında revaklı bölümlerde duvar içlerine
yerleştirilmiş, avluda dolgu toprak kaldırıldıktan sonra
meydana çıkan ve Han’ın dış cephelerinde çok sayıda
mimari parçaya rastlanılmıştır.

Küçük Buluntular

Excavations in the covered sections, courtyard, and
exterior walls in 2015 brought to light numerous small

2015 yılında kapalı kısım avlu ve cephelerde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında çok sayıda etütlük küçük buluntu
ele geçirilmiştir. Bu buluntuların önemli bir kısmını Doğu
Roma Anadolu Selçuklu, Osmanlı Dönemi, Beylikler

Fig. 4   After plant cleanup and excavations.

Res. 4 Temizlik ve kazı sonrası.

Small Finds
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objects worth studying. An important group of finds
are coins, which belong to the Anatolian Seljukid,
Ottoman, Emirates, and East Roman periods. Overall,
they are poorly preserved. Only five were inventoried
and then cleaned by restoration-conservation experts. In
addition, a bronze archer’s thumb ring and a terracotta
loom weight were inventoried. Another important group
of small finds is glazed and unglazed pottery, which
include examples of sgraffito, underglaze, monochrome
glazed, and unglazed techniques. Smoking pipes uncovered stand out with their tulip-like and disk bodies.

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI
dönemlerine ait olan sikkeler oluşturmaktadır. Genelde
silinmiş, aşınmış durumdaki sikkelerden en iyi korunmuş
5 adedi envantere alınmış ve temizliği restorasyon ve
konservasyon tekniklerince gerçekleştirilmiştir. Sikkelerin
yanı sıra envantere tunçtan yapılmış ok yüzüğü (zıhgir)
ve pişmiş topraktan yapılmış tezgâh ağırlığı alınmıştır.
Küçük buluntuları oluşturan diğer bir eser grubu ise
çeşitli tekniklerle bezenmiş sırlı ve sırsız seramiklerdir. Bu
seramikler içerisinde sgrafitto ve sıraltı teknikli örneklerin
yanı sıra tek renk sırlı ve sırsız örneklerde yer almaktadır.
Kazı çalışmalarında birçok örneği bulunan lüleler de, lale
biçimli ve diskli gövde örnekleriyle dikkat çekmektedir.

Conclusion
Excavation and cleanup work carried out in 2015 to
prepare for relevé, restitution, and restoration projects
attained their targets to a great extent within the frame
of the envisioned program (Fig. 4).

Sonuç
Evdirhan’da rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine yönelik olarak 2015 yılında gerçekleştirilen kazı ve
temizlik çalışmaları, öngörülen program dahilinde büyük
ölçüde hedefine ulaşmıştır (Res. 4).
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Lyrboton Kome Excavation 2016
First Season Activities
Lyrboton Kome Kazısı İlk Sezon
2016 Yılı Çalışmaları
Mustafa DEMİREL – Nevzat ÇEVİK

In 2016 archaeological studies (excavation, cleaning,
repair) were programmed as the first stage works in the
Antalya – Kepez Municipality’s “Lyrboton Kome Nature
and Culture Park-Arkeopark Project”1. Thus, for the first
time under the auspices of the Antalya Museum Direc
torate of the Ministry of Culture and Tourism2, extensive
excavation and research studies were initiated across
the settlement3.
Initiated by Kepez Municipality and the Ministry of
Culture and Tourism’s Antalya Museum with scientific support from Akdeniz University, the project was
designed to revive and preserve the part of historic
Varsak known as Lyrboton Kome. It was also to add
color and charm to the life of Antalya. The project in
question is a kind of “revival” of this unique settlement
in the name of nature, history, and culture. The city
of Antalya will acquire a brand new and extraordinarily natural and archeological park and a new center
of attraction right in the city. This project is primarily
concerned with the preservation of our natural and historical assets and the enlightenment of the dark periods
in history. The preservation/use balance within sustainable conservation will be maintained carefully before
1

2

3

All the project needs were met by Mr. H. Tütüncü, the mayor
of Kepez. We would like to thank him and deputy-mayor
S. Adanır and their entire team for embracing this critically
important settlement.
We would like to thank Ministry of Culture and Tourism’s
General Directorate of Monuments and Museums for giving
us permission and support.
For the first archaeological field studies, see N. Çevik, “An
Olive Oil Producing Centre in Pamphylia: Lyrboton Kome”,
Lykia III, 1996/97 (2000) 79-102.

2016’da Antalya – Kepez Belediye Başkanlığı’nın
“Lyrboton Kome Doğa ve Kültür Parkı-Arkeopark
Projesi”1 kapsamında, ilk etap işleri olarak arkeolojik
çalışmalar (Kazı, temizlik, onarım) programlanmıştır.
Böylelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Müzesi
Müdürlüğü2 başkanlığında ilk kez yerleşimde kapsamlı
kazı ve araştırma çalışmaları başlamıştır3.
Kepez Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya
Müzesi’nin Akdeniz Üniversitesi’nden bilimsel destek de
alarak birlikte başlattığı proje ile Lyrboton Kome olarak
bilinen tarihi Varsak’ın yeniden hayata dönmesi, sürekli
korunabilmesi ve Antalya hayatına renk ve cazibe katması planlanmıştır. Bu proje, doğa, tarih, kültür adına
bu özgün yerleşim için bir tür “reanimasyon” projesidir.
Antalya kenti hemen şehir içinde yepyeni ve olağan
üstü farklı bir doğal ve arkeolojik park, yeni bir cazibe
alanı kazanacaktır. Bu proje öncelikle doğal ve tarihsel
varlıklarımızın korunmasına ve tarihin karanlık noktalarının aydınlanmasına yöneliktir. Sürdürülebilir koruma
içinde koruma-kullanma dengesi hassasiyetle gözetilerek turizme açılacaktır. Kazılarla koşut sürdürülecek
çalışmalarla, daha çok konservasyon, konsolidasyon
ve kısmen de restorasyonla antik kalıntılara ebediyen

1

Projenin tüm ihtiyaçları Kepez Belediye Başkanı Sayın
H. Tütüncü tarafından karşılanmaktadır. Kendisine ve başta Başkan Yardımcısı S. Adanır olmak üzere tüm ekibine bu
önemli yerleşime sahip çıktığı için teşekkür ederiz.

2

Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdür
lüğü’ne izinleri ve destekleri için teşekkür ederiz.

3

İlk arkeolojik alan çalışmaları için bk: N. Çevik, “An Olive
Oil Producing Centre in Pamphylia: Lyrboton Kome”, Lykia III,
1996/97, 2000, 79-102.
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Fig. 1   Aerial photograph, before plant clean up

Res. 1 Hava fotoğrafı. Bitki temziliği öncesi

opening the area up for tourism. With the work that
shall run parallel to the excavations, the ancient remains
will be permanently sustained through excavation,
conservation, consolidation, and partial restoration.
Once the park is brought to life, natural maintenance
and protection measures will ensure a longer lifespan.
Most importantly, illicit excavations and looting will be
prevented from this point onwards. The remains on the
hill, the surrounding forest, and a sprawling area of historic assets, which includes the Church of St. Stephanos
(a pilgrimage site), will all be considered together in
the conservation plan. The objective is to open the first
stage to visitation by creating a walkway across the main
settlement axis passing through the central ruins to be
excavated in the initial phase and to excavate the other
residences in the surrounding area without interrupting
this route.

yaşama desteği verilecektir. Park hayata geçtiğinde de
doğal bakım ve koruma işlemleriyle de hayatta sağlıklı
kalması sağlanmış olacaktır. En önemlisi de, bundan
böyle artık defineci tahribatları da yaşanmayacaktır.
Tepe üzerindeki kalıntılar, çevresindeki orman ve obruktaki Aziz Stephanos Kilisesi’ni de (Hac Merkezi) içine
alan geniş bir varlık alanı hep birlikte koruma planı içinde değerlendirilecektir. İlk aşamada ortaya çıkarılacak
merkezi kalıntılar arasından geçen ana yerleşim aksı
üzerindeki gezi yolu düzenlemesiyle 1. Etabın ziyarete
açılması ve ara vermeksizin çevredeki diğer kalıntıların da kazılarak bu ziyaret güzergâhına eklenmesi
planlanmıştır.

At the beginning of the project, water and electricity were
brought to the settlement, and permission was obtained
from Antalya Regional Council for the Protection of
Cultural Assets to improve the existing forest road and
provide vehicular access to the settlement. These procedures were completed without disrupting or affecting the
natural and cultural features of the settlement. Once the

Proje başlangıcında yerleşime su ve elektrik getirilmiş ve
yine Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan
izin alınarak hali hazır orman yolu ıslah edilerek yerleşime araçla ulaşım için olanak sağlanmıştır. Bu işlemler,
yerleşimin doğal ve kültürel yapısını bozmayacak – etkilemeyecek biçimde gerçekleştirilmiştir. Yerleşim ve çevre
rölevesi tamamlandığında hazırlanacak tümcül proje
Kurul’a sunularak hayata geçirilmeye devam edilecektir.
Kazı şantiye yapısı olarak da konteynerler yerleştirilmiştir.
Proje tamamlandığında, konservasyonu yapulmış edilmiş Arete Kulesi, zeytinyağı işlikleri, konutlar, kiliseler,
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survey of the settlement and its environs is completed,
the entire project will be presented to the Board to be
brought to life. Containers have been installed on the
premises to create the construction site of the excavation. When the project is completed, a great natural
and historic park will be offered to the public and to
tourism with the conserved Arete Tower, olive oil mills,
houses, churches, baths, cisterns, tombs and, more
importantly, environmental and geological assets. These
assets will be kept alive with museum activities such
as Apollo – olive harvest festivals, nature walks, and
cultural shows.
According to the tower inscriptions, the name of the settlement is Lyrboton Kome. It is also known as Elaibaris
(Oil Farm) according to an inscription found in Perge.
Elaibaris represents agricultural and olive grove areas
around the settlement. Lyrbos Village is a large ancient
olive oil production center connected to Perge and
unique in the region in this respect.
The settlement could possibly have existed during the
Hellenistic Period as well, but the remains are largely
Roman and Byzantine. The name of present-day Varsak
is derived from Varsak Bey, one of the six sons of the
Tartarian commander-in-chief Bachu Khan of the Üçok
tribe, who came to the area in the early 15th century.
Ever since, the area has been known as Varsak. The
Varsak on the plain came to be formed with the arrival
of the Turks.
The numerous integrated mills demonstrate oil production in large volumes. The footprints of this production
and life in the settlement are evidenced by one hundred
cisterns, over eighty tombs, numerous houses, one bath,
four churches, towers, and other structures of unknown
function. The Via Sebaste (Emperor’s Road), which
extends from Döşemealtı to Perge, also passes through
here. The revenues from Lyrboton Kome significantly
contributed to the construction in the large cities on the
coast, especially Perge.
The most important and symbolic structure here is Arete
Tower, which has been known to scholars for almost
one hundred years due to its important inscriptions.
The inscription of the two-story tower endowed by
Arete (“Virtue”) reads, “Arete, the Priestess of Demeter
built this tower with her own money and dedicated it
to Emperor Domitian and the Artemis of Perge”. Based
on the inscriptions and the history of the family, it is
evident that Lyrboton Kome attained its final state in the
1st century A.D.
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hamam, sarnıçlar, mezarlar ve daha önemlisi floral ve
jeolojik zenginlikteki çevresiyle müthiş bir doğa ve tarih
parkı halka ve turizme sunulmuş olacaktır. Bu zenginlik
Apollon - zeytin hasadı şenlikleri, doğa yürüyüşleri ve
kültür gösterileri gibi müzecilik etkinlikleriyle canlı tutulup sürekli geliştirilecektir.
Yerleşimin adı kule yazıtlarına göre Lyrboton Kome’dir.
Perge’de bulunan bir yazıta göre Elaibaris (Yağ Çiftliği)
olarak da bilinir. Elaibaris, yerleşimin çevresindeki tarım/
zeytinlik alanlarını temsil eder. Lyrbos Köyü, Perge’ye
bağlı büyük bir antik zeytinyağı üretim merkezidir: Bu
açıdan bölgede benzersizdir.
Hellenistik Dönem’de de burada yerleşim olması beklense de kalıntılar büyük çoğunlukla Roma ve Bizans
Dönemi’nden kalmadır. Bugünkü Varsak’ın adı 15. yy.
başında yöreye gelen Üçok boyundan Tatar Serdarı Baçu
Han’ın 6 oğlundan biri olan Varsak Bey’den gelir: O gün
bu gündür adı “Varsak”dır. Türklerin gelişiyle birlikte
düzlükteki Varsak oluşmaya başlamıştır.
Çok sayıda ve entegre nitelikteki işlikler yüksek bir yağ
üretimi olduğunu göstermektedir. Bu üretimin ve yerleşimde yaşanmışlığın izleri 100’e yakın sarnıç, 80’in üzerinde mezar, çok sayıda konut, 1 hamam, 4 kilise, kule
ve işlevi belirsiz başka yapılardır. Döşemealtı’ndan gelip
Perge’ye giden Via Sebaste (İmparator Yolu) da buradan
geçer. Sahildeki büyük kentlerin, özellikle Perge’nin
imarında da Lyrboton Kome’de kazanılan gelirin büyük
payı vardır.
En önemli -sembolik- yapısı Arate Kulesi’dir ki yaklaşık
100 yıldır önemli yazıtları nedeniyle bilim dünyasında
bilinmektedir. “Erdem” anlamına gelen Arete tarafından
vakfedilmiş 2 katlı kulenin yazıtında, “Demeter Rahibesi
Arete’nin bu kuleyi kendi parasıyla yaptırıp İmparator
Domitian’a ve Perge Artemis’ine adadığı” yazmaktadır.
Yazıtlara ve ailenin geçmişine bakıldığında Lyrboton
Kome MS 1. yy.’da, kalıntılardan anlaşılan dokusuna
ulaşmıştır.

2016 Sezonu Kazıları
Doğu-batı yönünde uzanan falez tepesi düzlüğünün
doğal formunu oluşturan ana kaya duvarlarının oluşturduğu sınırlar içinde, yak. 300’er m uzunluğunda bağlantılı iki alana 50-100 m genişlikte yayılan kalıntı alanının
tümünde bitki temizliği ve alt yapı çalışmaları yapılmış;
2016 programındaki kalıntıların kazılarından ise toplam
61 iş gününde 670 römork (1340 ton) moloz çıkarılıp
taşınmıştır.
Kazı çalışmalarımız doğu yerleşimi doğu batı yönünde boydan boya kat eden ana caddesi boyunca dizili
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Excavations in the 2016 Season
Within the borders of the main rock walls creating the
natural form of the cliff extending east to west, plant
cleaning and infrastructure work were carried out in the
area of remains spreading 50-100 m wide across two
connected areas each 300 m long. A total of 670 trailers
(1340 tons) of rubble were removed from the remains
during 2016 over a total of 61 workdays.
Excavation work started on the eastern part of the settlement and on the buildings arranged along the main
street that traverses the eastern settlement westward.
The bath, Church 2, the mill next to the south side of
Church 2, Church 3, as well as the olive oil manufactory that includes one mill complex and three of the
housing-mill complexes were unearthed to a large
extent. Studies at Church 1 were also begun, and the
excavation was carried out in part by removing most of
the rubble.
Due to the character of settlement on the top of the hill,
an external infill was not piled on top. The only layer is
that of the ruins. Because the building was constructed
of limestone and largely comprised of rubble and mortar
walls, the remains could easily be dug. Once the rubble remains on the top were removed, a large portion
of the excavations was completed, saving the excavation program a significant amount of time, effort, and
money. Completed at the end of 2016, the first stage of
the excavation was carried out by archaeologists representing the Antalya Museum Excavation Directorate
including A. Akman, İ. Aydemir, E. Alıcı, and twenty
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yapılarda, yerleşimin doğu yakasında başlamış, Hamam,
Kilise 2, Kilise 2’nin güney yanındaki işlik, Kilise 3 ile
yine Doğu yerleşimin hemen başındaki 1 nolu işlik
kompleksini içeren zeytinyağı imalathanesi ve konutişlik komplekslerinden üçü daha büyük oranda ortaya
çıkarılmıştır. Kilise 1 çalışmaları da başlamış ve moloz
örtüsü büyük oranda alınarak kısmen de toprak kazısı
gerçekleştirilmiştir.
Tepe üstündeki düzlük yerleşim karakteri nedeniyle
yapıların üstüne dışarıdan bir dolgu yığılmamıştır. Sadece
kendi yıkıntılarının kalıntıları söz konusudur. Yapı taşının
yerel kireç taşı olması ve çok büyük oranda moloz taş
harç birlikteliğinden duvar örgülerinin yıkıntısından oluşan karakteri nedeniyle yapıların hızlı açılabilmelerine
olanak tanımaktadır. Yapıların üstündeki moloz yıkıntıları alındığında kazıların büyük kısmı tamamlanmış hale
gelmektedir. Bu durum kazı organizasyonuna büyük bir
zaman, emek ve dolayısıyla ekonomi kazancı sağlamaktadır. 2016 sonunda tamamlanan birinci etap çalışmaları
Antalya Müzesi Kazı Başkanlığını temsil eden arkeologlar
A. Akman, İ. Aydemir, E. Alıcı ve alan işleri sorumlusu
M. Duman denetiminde 20 işçi (4’ü arkeoloji öğrencisi),
2 arkeolog yanında 2 traktör ve diğer araç gereçlerle
tamamlanmıştır. 2017 başında da 2. etap çalışmaları
daha geniş bir kadroyla sürdürülecektir. 2016 kazıları
aşağıda özetlenmiştir:
Kilise 1: Batı yerleşimin güneydoğu köşesinde kent içi ana
yol aksı kenarındadır. İki evrelidir. 3 nefli, bazilikal planlıdır. Oldukça iyi korunmuş durumdaki kilise yerleşimin en
büyük/önemli kilisesidir. Ek ve ilişkili çevre yapılarıyla bir

Fig. 2
Church 1.
Res. 2
Kilise 1.
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Fig. 3   Church 1.

Res. 3 Kilise 1.

workers (four of whom are archeology students) under
the supervision of field work supervisor M. Duman, two
archaeologists as well as two tractors and other tools
and equipment. In early 2017, the second phase will be
carried out with a larger team. Excavations in 2016 are
summarized below.

kompleks görünümündedir. Kısmen tahrip olmuş narteks
(8.80 x 7.80 m) yaklaşık kare planlı ve mozaik döşelidir.
Mozaik 4 renkli ve iri tesseralardan yapılmıştır. Narteks
zemininde ortaya çıkan mozaik -koruma ve zamanında
müdahale amacıyla- tam açılmadan -koruyacak miktarda- toprak örtülü olarak 2017 baharına bırakılmıştır.
Narteksin güney yanındaki -kiliselerde varlığına alışkın
olmadığımız- ek mekânın (4.20 x 6.10 m) henüz fonksiyonu belli değildir. Mozaik döşeli narteksin kuzey ve batı
dışında sarnıçlar bulunur. Kilisenin diğer kısımlarında da
3 sarnıç daha görünür.

Church 1: It is located on the southeast corner of the
western settlement on the side of the inner city’s main
road axis. It is built in two stages and features three
naves and a basilica plan. Fairly well preserved, it is the
largest and most important church in the settlement. It
has a complex plan with annexes and outbuildings. The
partially destroyed narthex (8.80 x 7.80 m) is approximately square and covered with mosaics of four colors
and large tesserae. The mosaic discovered on the floor
of the narthex was partly uncovered due to protection
and timely intervention concerns. It will be unearthed
without being fully exposed in the spring of 2017. The
function of the additional space (4.20 x 6.10 m) in the
southern side of the narthex, which we are not accustomed to in churches, is not yet clear. There are cisterns

Naos 13.03 x 23.18 m ölçülerindedir. Kuzey nef boyunca yerleştirilmiş 5 sütun ve güney nef sırasındaki 1 sütun
in situ konumdadır. 5.60 m çapındaki apsisin yanlarında
pastophorion mekânları bulunur. Apsisin güney yanındaki diakonikon (3.86 x 4.05 m) onun da güney bitişiğinde ise -olasılıkla- mezar şapeli niteliğinde parekklesion
(4.40 x 5.54 m) yer alır. Apsis çapı 3m’dir. Apsisin kuzey
yanında pastophorion yer alır. Onun da kuzey yanında
olasılıkla mezar ya da vaftizhane olarak kullanılmış olabilecek başka bir birim yer alır. Bu birim inşa olarak değilse
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Fig. 4   Church 2.

Res. 4 Kilise 2.

on the north and west sides on the mosaic-covered
narthex. Three more cisterns are visible in other parts of
the church.

de konumsal olarak kiliseyle bağlantılı görünmektedir. Bu
kesimde, kilisenin kuzey yanı boyunca pek çok in situ
söve ve postamentler Roma Dönemi’nden mekânlara
aittir.

The naos measures 13.03 x 23.18 m. Five columns
placed along the northern nave and one column along
the southern nave are in situ. There are pastophoria
adjacent to the sides of the apse with a diameter of 5.60
m. The diaconicon (3.86 x 4.05 m) is on the southern
side of the apse, and adjacent to its southern end is a
parakklesion (4.40 x 5.54 m), which is possibly a tomb
chapel in character. The apse has a diameter of 3 m.
There is a pastophorion on the north side of the apse.
On its northern side is another unit that could have
possibly been used as a tomb or baptistery. This unit
seems to be affiliated with the church, if not in terms of
construction, then definitely with respect to its position.
In this part, the many in situ doorframes and postaments
along the northern side of the church are dated to the
Roman period.
During the Middle Ages a new church was built in the
central nave within the naos. Measuring 4.50 x 8.30 m,
the church ends with a smaller apse that starts in front
of the earlier apse. It covers about half of the early naos.
The spaces between the rows of columns separating the
northern nave were closed off to obtain the north wall of
the Medieval church, whereas the south wall was rebuilt
a little further back from the southern nave. The two
pillars that emerge from the exact center indicate that a

Naos içinde orta nef’te Ortaçağ’da yeni bir kilise inşa
edilmiştir. 4.50 x 8.30 m ölçülerindeki kilise erken
apsis’in önünde başlayan daha küçük bir apsis ile sonlanır. Erken naos’un yaklaşık yarısını kapsar. Kuzey nef’i
ayıran sütun dizisinin arası duvarla örülerek Ortaçağ
kilisesinin kuzey duvarı elde edilmiş, güney duvarı ise
güney neften biraz daha içerde yeniden örülmüştür. Tam
ortadan içeriye çıkan iki ayak bu kesimde kilise üst örtüsünün güçlü bir kemerle desteklendiğini göstermektedir.
Erken naos’un batı yarısının da bir şekilde kullanılmış
olduğu bellidir. Mimari plastik olarak sadece korkuluk
parçaları ele geçmiştir. Bunlar da olasılıkla erken kiliseden kalanlardır.
İki evreli kilisenin erken evresi olasılıkla 5.-6. yy; ikinci
evredeki kilise ise büyük kilise onarılmayacak denli tahrip
olduğunda Ortaçağ’da yapılmış olmalıdır.
Bu sezonda kilise ve çevresindeki tüm bitki ve moloz
alınmış ve belli bir yüksekliği koruyacak kadar kısmen de toprak kazılmıştır. 2017 sezonunda tamamlamak üzere kazılara devam edilecek ve koruma projesi
yapılacaktır.
Kilise 2: Yerleşimin Doğu yakasında ana yol kenarında
doğu-batı yönünde uzanır. 21.00 x 12.60 m ölçülerindeki
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strong arch once supported the church’s roof. It is evident that the western half of the early naos was also used
in some way. Only balustrade fragments were found as
architectural evidence. These are possibly remains of the
early church as well.
The early phase of the two-phased church was probably between the 5th and 6th centuries. The church in
the second phase must have been built in the Middle
Ages when the large church was too damaged to be
renovated.
During this season, all the vegetation and debris in the
church and its environs were removed and the soil dug
partially to maintain a certain height. Excavations will
be continued and completed in the 2017 season, and a
preservation project will be designed.

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI
yapı 3 neften oluşur. Narteksten her nefe ayrı giriş vardır.
Ana nef’e giren kapı lento ve söveleriyle korunmuştur.
Cadde tarafından -kuzeyden- nartekse açılan kapı ve
birkaç duvar parçası dışında narteksten çok az kalıntı
görülmektedir. 3.35 x 12.60 m ölçülerindeki narteksin
kuzey girişi önünde zeminde iki renkli teserralarla mozaik döşendiği görülmüştür. Kilisenin içinde ikinci evredeki
yeniden yapılanmadan duvar parçaları kaldığı görülmektedir. Ana nef’te ve kuzeybatı köşede sonradan mekânlar
oluşturulmuştur. Apsis’in güney uzantısında diakonikon
(2.00 x 2.30 m) mekânı vardır. Beklendiği üzere çok
sayıda çatı kiremidi ortaya çıkarılmıştır. Kilisenin çatısı
ahşap ve kiremitle örtülmüştür. Kilise 2’de bitki ve moloz
temizliği yapılmış toprak kazısı 2017 sezonuna bırakılmıştır.

Church 2: The church extends in an east-west direction along the main road on the eastern part of the
settlement. Measuring 21.00 x 12.60 m, the structure is
comprised of three naves. There is a separate entrance
from the narthex to each nave. The door providing

Kilise 3: Doğu Kilise’nin karşısında yer alır. Küçük bir kilisedir. Kilise 2 ile aralarından cadde geçmektedir. Narteks
ve naos bölümlerinden oluşur. Cadde tarafından (güney)
girişler bulunmaktadır. Plan ve mimari iç elemanları
iyi korunmuştur. Naos sütunlarla 3 nef’e bölünmüştür.
Kilise 3’ün kazısı tamamlanmış, mozaiklerin korunması

Fig. 5   Church 3.

Res. 5 Kilise 3.
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access to the main nave is protected with its lintels and
doorframes. There is very little left of the narthex except
for the door opening to the narthex by the street side on
the north and a few wall fragments. It appears that the
floor, measuring 3.35 x 12.60 m, of the north entrance
of the narthex is paved with bicolor mosaics. Wall fragments from the restructuring in the second phase can be
seen inside the church. Spaces were formed later in the
main nave and the northwestern corner. The southern
extension of the apse has a diaconicon (2.00 x 2.30 m).
As expected, many roof tiles have been unearthed. The
church’s roof is covered with wood and tile. Church 2
has been cleared of soil and debris, but the excavation
has been left to the 2017 season.
Church 3: This small church is located opposite the East
Church. A street passes between Church 2 and Church
3, which consists of a narthex and a naos. There are
entrances from the street (south) side. The plan and interior architectural elements are well preserved. The naos
is divided into three naves with columns. The excavation of Church 3 was completed, and approximately 10
cm of soil was left behind to protect the mosaics. This
excavation will be completed in 2017.
Bath: It is located at the center of the eastern settlement
on the main street. The largest cistern of the settlement
is to its north. This very small bath is partially preserved
up to its vaults. The two main bathing areas are located
on the west side, and the bases of the hypocaust system
are found on the floor. The floor of the room in the south
side is particularly well preserved. The presence of the
in-wall heating system is also evident from the well-preserved wall voids alongside the terracotta nails. The bath
excavations were completed to a large extent. In order
to protect the underground heating system and to implement preservation methods immediately thereafter, the
excavation was left to 2017 after the rains subside.
Olive Oil Mill 1: This is the first group of buildings at
the intersection of the eastern and western settlements
immediately east of the wall-rock forming a natural border with the settlement. It consists of a small space with
a single volume located on the roadside at the south and
a four-chamber mill on the north side. The first space
is a single-volume, arched entrance from the south. It
opens up to the space between it and the mills in the
back through the arch in the north. The rectangular mill
consists of a large room with a southern entrance, a
second large room accessed from it, and a small room
on the south corner. The two large spaces (east and
northwest) contain three mills. In the eastern room, the
two mill systems work together with two fulcrum bases
and two trapeta. In the northeast room is a single mill.

Fig. 6   Church 3 tomb.
Res. 6 Kilise 3 mezar.

amacıyla yaklaşık 10 cm yüksekliğinde toprak bırakılmıştır. Bu kazı da 2017’de tamamlanacaktır.
Hamam: Doğu yerleşimin merkezinde, ana cadde üstünde konumlanır. Kuzeyinde yerleşimin en büyük sarnıcı
yer alır. Oldukça küçük ölçülerdeki hamam kısmen
tonozlarına dek korunmuştur. İki ana yıkanma mekânı
batıda yer alır ve zeminlerinde hypocaustum sistemine ait
ayaklar vardır. Özellikle güneyde yer alan odanın zemini
oldukça iyi korunmuş durumdadır. Duvar içi ısıtma sisteminin varlığı da pişmiş toprak çiviler yanında zeminde
sağlam korunmuş duvar içi boşluklarından anlaşılmaktadır. Hamam kazıları büyük oranda tamamlanmış, zemin
altı ısıtma sisteminin korunabilmesi ve açılmasının ardından hemen koruma müdahalesi yapabilmek için yağışsız
sezon beklentisiyle 2017’ye bırakılmıştır.
Zeytin Yağı İşliği 1: Doğu yerleşimle batı yerleşimin
kesiştiği yerde, yerleşime doğal sınır seti oluşturan
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Fig. 7   Mill.
Res. 7 İşlik.

Fig. 8   Works on finds.
Res. 8 Buluntu çalışmaları.

All elements of the mills have been preserved to the
degree that their function can be understood, even if still
partially destroyed: The system used here is lever press.
As expected, there is a cistern adjacent to the northern
outer wall of the building.

duvar-kayalığın hemen doğusunda ilk rastlanan yapı grubudur. Güneyde yol kenarında konumlanmış tek hacimli
küçük bir mekân ve kuzeyindeki 4 bölümlü işlikten oluşur. İlk mekân, tek hacimli, güneyden kemerli girişlidir.
Kuzeydeki kemerle de arkasındaki işliklerle arasındaki
alana açılır. Dikdörtgen formlu işlik yapısı güney girişli
büyük bir oda, ondan geçilen 2. büyük oda ve güney
köşedeki küçük odadan oluşur. 2 büyük mekân (doğu
ve kuzeybatı) içinde 3 işlik içerir. Doğu odada 2 fulcrum
yuvası ve tek trapetumla iki işlik sistemi birlikte çalışmaktadır. KD odada ise bir işlik vardır. İşliklerin tüm unsurları -kısmen tahrip edilmiş olsa da- anlaşılacak düzeyde
korunmuştur: Burada kullanılan sistem baskı kollu, vidalı
prestir. Beklendiği üzere yapının kuzey dış duvarı bitişiğinde bir sarnıç bulunmaktadır.

Olive Oil Mill 2: It is adjacent to the southern end of the
church. Despite having two fulcrum bases, only one of
the mortars is seen. Mill elements such as the trapetum
and the litus are also preserved in situ.
Olive Oil Mill 3: It is the last structure of the eastern
habitation, at the center of the settlement. It is immediately next to the ancient road that emerges from the
natural rock wall traversing this area. It consists of a
five-mill space and a house built along with them. The
five long and slender adjacent rectangular spaces were
used as mills. The area extending from the east of the
house to the main rock was completely reserved for
mills. The area behind between the mills and the house
held a cistern. During the 2016 season, all the debris of
these mills was cleaned, and the entrance sections of
the house were partially cleared. The first section next
to the house was completely excavated, and all the mill
elements were revealed in situ. The fulcrum base on the

Zeytin Yağı İşliği 2: 2 nolu kilisenin hemen güney bitişiğinde yer almaktadır. İki fulcrum yuvası olmasına karşın
birine ait pres teknesi görünmektedir. Trapetum ve litus
gibi işlik elemanları da yerinde korunmuştur.
Zeytin Yağı İşliği 3: Yerleşimin tam orta yerinde, doğu
yerleşimin son yapısıdır. Bu alandan geçen doğal kayalık
setin içinden açılan antik yolun da hemen yanında yer
almaktadır. 5 işlik mekânı ve bunlarla birlikte yapılmış bir
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Fig. 9   Bath.
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Res. 9 Hamam.

konuttan oluşmaktadır. Yan yana dizili 5 dikdörtgen ince
uzun mekân işlik olarak kullanılmıştır. Konutun doğusunda ana kayaya kadar uzanan alan tamamen işliklere
ayrılmıştır. İşliklerin arkasında konutla aralarında oluşan
alanda ise sarnıç bulunmaktadır. 2016 sezonunda bu
işliklerin tüm moloz yıkıntıları temizlenmiş, konutun da
giriş bölümleri kısmen temizlenmiştir. Konutun yanındaki
ilk bölüm tamamen kazılmış ve tüm işlik elemanları in
situ olarak ortaya çıkarılmıştır. Arka duvardaki fulcrum
yuvası önünde pres teknesi, yağ toplama teknesi ve ağırlık sırasıyla tespit edilmiştir. Alandaki veriler burada -tüm
yerleşimde yaygın olarak benimsendiği gibi- baskı kollu
vidalı pres tekniğinin kullanılmış olduğunu göstermektedir. Her bir işlik elemanı için ana kayada oturma yuvası
açılmıştır.
Zeytin Yağı İşliği 4: 1 Nolu mekânın hemen karşısında
kayalığa oyuludur. Daha önce defineci kazılarıyla tahrip
edilmiştir. Bu alanda defineci atıklarından arındırma
çalışması yapılmıştır.

Fig. 10   Mill.
Res. 10 İşlik.

Konut ve işlik mekânlarından oluşan 4 yapı grubunda,
1 hamamda ve 3 kilisede yapılan kazı ve temizlik çalışmaları dışında bugün yerleşimin ortasından geçen -aynı
zamanda büyük oranda antik yerleşim aksıyla örtüşenyol boyunca genel moloz ve bitki temizliği yapılarak
yerleşimin ana aksı temizlenmeye ve düzenlenmeye
çalışılmıştır. Kazılan ve büyük oranda moloz temizliği
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back wall, the press machine in front of it, the oil collection basin, and the weight were identified in order. The
data in this area indicates that -common to the rest of the
entire settlement- the pressing machine technique with
a screw lever was used here. Each mill element was set
into the main rock.

Fig. 11
Church 3,
mosaic in apse.
Res. 11
Kilise 3,
Apsis mozaiği.

Olive Oil Mill 4: It is carved into the rock immediately across from Mill 1. It was previously destroyed by
illicit digs. Work was carried out in this area to clear the
remains of destruction caused by the treasure hunters.
Apart from excavation and cleaning work carried out
at one bath and three churches in the building cluster
comprised of houses and mills, overall rubble and plant
cleanup was conducted alongside the road traversing
the settlement today. This simultaneously overlapped
with the ancient settlement axis to a large extent so we
were cleaning and organizing the main axis of the settlement. The selection of the structures that were excavated
and cleaned largely from the debris was done as a reflection of the same planning. In other words, all structures
and building groups excavated in the first phase are the
ones on the main axis of the settlement.
Throughout the excavations, Roman and Byzantine
ceramics, terracotta bullheads, stonework fragments,
inscriptions, and coins (Roman, Byzantine and Ottoman)
were discovered. All finds were archived and initially
assessed.
In the course of the 2017 season foreseen for the entire
year, the aim is to complete the excavations summarized
above, to take the necessary preservation measures, and
to include Arete Tower and its environs in the Western
settlement within the scope of the excavation.

bitirilen yapıların seçimi de aynı planlamanın bir yansıması olarak gerçekleştirilmiştir. Yani ilk etapta kazılan
tüm yapı ve yapı grupları yerleşim ana aksı boyunda
olanlardır.
Kazılar boyunca Roma ve Bizans Dönemi seramikleri,
pişmiş toprak boğa başı, taş eser parçaları, yazıtlar ve
sikkeler (Roma, Bizans ve Osmanlı) ele geçmiştir. Tüm
bulgular arşivlenmiş ve ön değerlendirmeleri yapılmıştır.
Yıl boyu sürmesi planlanan 2017 çalışmalarında yukarıda özetlenen kazıların tamamlanması, koruma önlemlerinin alınması yanında, Arete Kulesi ve çevresi de -Batı
yerleşim- kazı kapsamına alınacaktır.
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Red Lustrous Wheel-made Ware (RL) is a high-quality
ware group that demonstrates the relations between
the Eastern Mediterranean and Anatolia in the Late
Bronze Age (1500-1200 B.C.). It is encountered in
many centers in Anatolia, the Levant, Egypt, and Cyprus
(Eriksson 1993). The chemical and petrographic analyses of many samples taken from Anatolia and the Eastern
Mediterranean indicate that all examples are made with
the same clay (Knappett – Kilikoglou 2007; Schubert
– Kozal 2007). Therefore, it appears that the RL wares
were not manufactured at different regions, but in a single one. While the prevailing view among researchers is
that Cyprus is the possible provenance of RL ware (Hein
[ed.] 2007), the archaeological studies of Kozal indicates
that Anatolia could be the source of RL ware (Kozal
2015). Initiated for the to examine these archaeological
results by using archaeometrical methods, the archaeometry project entitled “Red Lustrous Wheel-made Ware
from Cilicia and the Amuq Valley: Archaeological and
Archaeometrical Investigations of the Provenance” was
funded by the German Research Funding Organization
(Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Red Lustrous Wheel-made Ware (RL), Geç Tunç
Çağı’nda (MÖ 1500-1200), Doğu Akdeniz ve Anadolu
arasındaki ilişkileri gösteren, Anadolu, Levant, Mısır ve
Kıbrıs’ta birçok merkezde görülen kaliteli bir seramik
grubudur (Eriksson 1993). Anadolu ve Doğu Akdeniz’in
farklı bölgelerinden alınan örneklerin kimyasal ve petrografik analizleri, tüm örneklerin aynı kilden yapıldığını
gösterir (Knappett – Kilikoglou 2007; Schubert – Kozal
2007). Bu nedenle, RL mal grubunun farklı bölgelerde
üretilmediği, tek bir bölgede üretildiği anlaşılmaktadır.
RL mal grubunun kökeninin Kıbrıs olduğu görüşü araştırmacılar tarafından kabul görse de (Hein [ed.] 2007),
birinci yazarın yaptığı arkeolojik çalışmalar, RL kökeninin Anadolu olduğuna işaret etmektedir (Kozal 2015).
Bu arkeolojik sonucun, arkeometrik verilerle ölçülmesi ve değerlendirilmesi için başlatılan “Red Lustrous
Wheel-made Ware from Cilicia and the Amuq valley:
Archaeological and Archaeometrical Investigations of the
Provenance” başlıklı arkeometri projesi, Alman Araştırma
Fonu (Deutsche Forschungsgemeinschaft) tarafından
desteklenmektedir.

Arkeolojik Bulgular
Archaeological Finds
RL ware group has very distinct characteristics and
can be described as a luxury good besides of vessels
intended for daily use. It has high-quality red clay and
red lustrous slip. The shapes include bowls, pots, jugs,
bottles, flasks, and arm-shaped flasks. No changes have
been observed in forms and wares throughout the Late
Bronze Age (1500-1200 B.C.). Arm-shaped vessels must
be related to cultic activities. On some of these vessels,
there are “pot marks” incised into the surface of the ware
before it is fired (Åström 1972; Eriksson 1993).

RL mal grubu çok belirgin özelliklere sahiptir ve günlük
kullanım kapları dışında lüks mal grubu olarak da tanımlanabilir. Kaliteli bir kırmızı hamura ve perdahlanmış
kırmızı astara sahiptir. Kase, çömlek, testi, şişe, matara
biçimli kap, kol biçimli kap görülmektedir. Geç Tunç
Çağı (MÖ 1500-1200) süresince formlarda ve mal grubunda bir değişiklik görülmez. Kol biçimli kaplar kültle
ilişkili olmalıdır. Bu kapların bazılarında, kabın yüzeyine
pişirmeden önce kazınarak yapılmış “çömlekçi işaretleri”
vardır (Åström 1972; Eriksson 1993).
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Fig. 1   Findspots of RL wares in Anatolia and modern clay samples.
Res. 1 RL mal grubunun Anadolu’da buluntu yerleri ve modern kil örnekleri.

While the RL ware is seen in Anatolia, the Levant,
Egypt, and Cyprus from the beginning to the end of Late
Bronze Age, it is not discovered in Western Anatolia,
the Aegean, and Mainland Greece (with the exception of a few pieces). In Anatolia, RL can be found in
Central Anatolia, Rough Cilicia, and Plain Cilicia (Kozal
2003). RL is found in all the Hittite centers of Central
Anatolia (e.g., Boğazköy, Alacahöyük, Ortaköy, Kuşaklı,
Kayalıpınar). The largest group of wares to date has been
discovered in the upper city in Boğazköy, excavations of
temples and in the south basins as secondary fill. Kilise
Tepe is located between Silifke and Mut in the Göksü
valley, one of the roads connecting the Mediterranean to
Central Anatolia. The largest variety of forms in Anatolia
and the Mediterranean region is seen in Kilise Tepe
(Kozal 2014). For this and other reasons cited below,
Kilise Tepe must be included in the production region
of these wares. This type of ware is rarely found in centers of Plain Cilicia (e.g., Tarsus-Gözlükule, Soli Höyük,
Yumuktepe, Kinet Höyük) (Kozal 2003).
Past studies cite Cyprus as the provenance of the RL
group of wares. In his book on the study of Late Bronze
Age Cypriot pottery, Åström considers RL among Cypriot
wares. Having completed his dissertation on RL wares,

RL mal grubu Geç Tunç Çağının başından sonuna kadar
Anadolu, Levant, Mısır ve Kıbrıs’ta görülmesine rağmen,
Batı Anadolu’da, Ege Bölgesi’nde ve Kıta Yunanistan’da
(birkaç parça dışında) görülmez. RL Anadolu’da Orta
Anadolu Bölgesi’nde, Dağlık Kilikia Bölgesi’nde, Ovalık
Kilikia Bölgesi’nde görülmektedir (Kozal 2003). RL Orta
Anadolu’da tüm Hitit merkezlerinde bulunmuştur (ör.
Boğazköy, Alacahöyük, Ortaköy, Kuşaklı, Kayalıpınar).
Bugüne kadar en büyük grup Boğazköy kazılarında
yukarı şehirde hem tapınaklarda, hem de ikincil dolgu
olarak güney havuzlarında bulunmuştur (Seeher 2002).
RL mal grubunun çok sayıda bulunduğu diğer bir yerleşim ise Kilise Tepe’dir. Kilise Tepe, Silifke ve Mut arasında,
Akdeniz’i iç Anadolu’ya bağlayan yollardan biri olan
Göksu Vadisi’nde yer almaktadır. Anadolu ve Akdeniz
Bölgesi’nde en fazla form çeşitliliği Kilise Tepe’de görülmektedir (Kozal 2014). Bu ve aşağıda belirtilen diğer
nedenlerle, Kilise Tepe bu mal grubunun üretim bölgesi
içinde yer almalıdır. Ovalık Kilikia Bölgesi merkezlerinde bu mal grubu ender bulunmaktadır (Ör. Tarsus –
Gözlükule, Soli Höyük, Yumuktepe, Kinet Höyük) (Kozal
2003).
Geçmiş araştırmalar RL mal grubunun kökeninin Kıbrıs
olduğunu öne sürmektedir. Åström, Geç Tunç Çağı
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Kıbrıs seramiklerini incelediği kitabında, RL mal grubunu
Kıbrıs mal grupları arasında değerlendirmiştir (Åström
1972). RL mal grubu üzerine doktora tezini tamamlamış
Eriksson (Eriksson 1993) bu mal grubunun Kıbrıs’ta üretildiğini savunmakta ve değerlendirme kriterleri şöyledir:
1. RL en erken Kıbrıs’ta görülmektedir, 2. En fazla form
çeşitliliği Kıbrıs’ta görülmektedir, 3. Kıbrıs’taki RL kaplar
sayısal olarak daha fazladır, 4. Kaplar üzerindeki “çömlekçi işaretlerinin” Kıbrıs – Minos yazısına benzediğini
iddia etmektedir.

Fig. 2   Boğazköy RL arm-shaped vessels (© Boğazköy Excavation
Archives).
Res. 2 Boğazköy RL kol biçimli kaplar (© Boğazköy Kazı Arşivi).

Eriksson (Eriksson 1993) argues that these wares were
manufactured in Cyprus and offers the following criteria
for her assessment: 1) the earliest examples of RL are
represented in Cyprus, 2) the largest variety of forms is
found in Cyprus, 3) RL vessels in Cyprus are higher in
number, and 4) the “pot marks” on the wares are similar
to Cyprus-Minos script.
New finds from excavations in Anatolia change the results
of Eriksson’s assessment. Evaluating the RL discovered at
the Hittite centers, Mielke shows that this group was seen
at Hittite centers as of the 1500s B.C. (Mielke 2007).
Therefore, it appears that as the RL wares appear at the
same time at Hittite centers and in Cyprus (Late Cyprus
IA2), Cyprus was not the precursor in this area. Some
of the RL forms are only found in Kilise Tepe, thereby
refuting the thesis that Cyprus holds the largest variety of
forms. The high number of RL wares in Kilise Tepe and
Boğazköy disproves the claim that the wares in Cyprus
outnumber others.
Earlier researchers did not examine RL in comparison
to the Early and Late Bronze Ages pottery tradition of
Cyprus and Anatolia. This kind of an assessment shows
that RL forms are not related with the Cyprus ceramic
tradition. Compared to Anatolia, the root of the RL forms
can be traced back to the forms of Early Bronze Age III
and Middle Bronze Age. In addition, forms manufactured in the RL ware group were also produced in Kilise
Tepe and among other local wares (Kozal 2015).
All this new data indicates that the RL group of wares
could possibly be a product of Rough Cilicia and that it
was sent to Hittite centers and the Eastern Mediterranean
from this region. Hittite texts mention that Hittite merchants conducted trade in the Eastern Mediterranean
(particularly Cyprus and Ugarit) from the city of Ura.

Anadolu’da yapılan kazılardan elde edilen yeni bulgular,
Eriksson’un değerlendirme kriterlerinin sonucunu değiştirmektedir. Hitit merkezlerinde bulunan RL mal grubunu
değerlendiren Mielke, bu grubun MÖ 1500’lerden itibaren Hitit merkezlerinde görüldüğünü gösterir (Mielke
2007). Böylece, Hitit merkezlerinde ve Kıbrıs’ta (Geç
Kıbrıs IA2) RL mal grubu aynı dönemde ortaya çıkmasıyla Kıbrıs’ın bu konuda öncü olmadığı anlaşılmaktadır. RL
formlarından bazıları sadece Kilise Tepe’de bulunmakta
ve en zengin form çeşitliliğinin Kıbrıs’ta olduğu tezini
çürütmektedir. Kilise Tepe ve Boğazköy’de RL mal grubu
sayısının çok fazla olmasından dolayı, Kıbrıs’taki RL sayıca fazla olduğu tezi de çürütülmektedir.
Önceki araştırmacılar, RL mal grup formlarının, Tunç
Çağı’nda Kıbrıs ve Anadolu seramik geleneği çerçevesinde değerlendirmemiştir. Böyle bir değerlendirme, RL
formlarının Kıbrıs seramik geleneği ile uyum içerisinde
olmadığını göstermektedir. Anadolu ile karşılaştırıldığında, RL formlarının kökeninin Erken Tunç Çağı III ve Orta
Tunç Çağı formlarına dayandığı anlaşılmaktadır. Bunun
yanında, RL mal grubunda üretilen formların Kilise
Tepe’de diğer yerel mal gruplarında da üretildiği görülmektedir (Kozal 2015).
Tüm yeni veriler, RL mal grubu Dağlık Kilikia Bölgesi’nin
üretimi olduğuna ve bu bölgeden Hitit merkezlerine ve
Doğu Akdeniz Bölgesi’ne gönderildiğine işaret etmektedir. Hitit metinlerinde, Hitit tüccarlarının Ura kentinden
Doğu Akdeniz Bölgesi (özellikle Kıbrıs ve Ugarit) ile
ticari ilişkilerini yürüttüklerinden bahsedilmektedir. Ura
kentinin konumu henüz kesinleşmemekle birlikte, kentin Göksu Nehri’nin denize döküldüğü bölgede olduğu
savı araştırmacılar tarafından kabul görmektedir. Göksu
Vadisi, RL mal grubunun kuzey yönde Orta Anadolu’ya
ve güney yönde Kıbrıs, Levant ve Mısır’a dağılımında, önemli bir rol oynamaktadır. Geç Tunç Çağı’nda
Anadolu’da üretilen bu mal grubu, Anadolu’nun Doğu
Akdeniz Bölgesi ile olan ticarete yoğun bir şekilde dahil
olduğunu ve RL mal grubunun hem karayolları hem de
deniz yolları üzerinden dağılımının yapıldığını belirt
mektedir.
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While the exact location of the city of Ura has not yet
been determined, many researchers agree that it was
located in the region where the Göksu River disembogues into the sea. The Göksu valley plays a significant role in the distribution of RL ware towards Central
Anatolia in the north and Cyprus, the Levant, and Egypt
in the south. Manufactured in Anatolia in the Late Bronze
Age, this group of wares shows that Anatolia was heavily
involved in its trade with the Eastern Mediterranean and
that RL group of wares were distributed both by land
and sea.

Archaeometric Analyses
The question on the provenance of RL has been
addressed in various archaeomoetric studies. In these
studies, different locations in Cyprus and Anatolia are
often proposed as the possible places of production
(Knappett et al. 2005; Knappett – Kilikoglou 2007;
Grave et al. 2014). Having completed one of the more
exhaustive archaeometric studies, Knappett (Knappett
et al. 2005; Knappett – Kilikoglou 2007) studied the
RL samples taken from the settlements in Boğazköy,
Kilise Tepe, Kazaphani, Hala Sultan Tekke, Kalavasos
and Kouklia chemically using the NAA method and ny
means of petrography. While Knappett proposed possible sites of production (Rough Cilicia and the northern
shores of Cyprus) in this study, he does not offer a precise
location. The archaeometric study published by Grave
and his team in 2014 proposes, different from preceding
studies, that the Paphos region in southwestern Cyprus
could possibly be the site of production for RL wares.
Supported by updated clay analyses taken from various
parts of Cyprus, this study claims that the RL wares are
made of a benthonic type of clay, which is part of the
Kannaviou formation that exposed in the Paphos region
(Grave et al. 2014). The results of the studies by Grave
and his team are, after all, based merely on a comparison of the clay samples taken from Cyprus and does not
encompass clay analyses from Turkey and particularly
from South Anatolia.
Our project was initiated in 2014 to study systematically the provenance of RL ware in a manner that would
include both Anatolia and Cyprus. As part of this ongoing project, the possible sites of production proposed in
earlier studies are to be reassessed. As part of the project,
a total of 93 RL ceramic samples were examined in the
following distribution: 28 from Atchana Höyük, 20 from
Boğazköy, and 45 from Kilise Tepe. Macroscopic characteristics such as clay quality were taken into account
in the selection of samples. Chemical, mineralogicalpetrographical, and isotope analyses of ceramics and
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Arkeometrik Analizler
RL mal grubunun kökeni ile ilgili sorunsal çeşitli arkeometrik çalışmalarda ele alınmıştır. Bu çalışmalarda
Kıbrıs ve Anadolu’da farklı yerler muhtemel üretim yeri
olarak önerilmiştir (Knappett v.d. 2005; Knappett –
Kilikoglou 2007; Grave v.d. 2014). İlk kapsamlı arkeometri çalışmalardan birini yapan Knappett (Knappett v.d.
2005; Knappett – Kilikoglou 2007) Boğazköy, Kilisetepe,
Kazaphani, Hala Sultan Tekke, Kalavasos ve Kouklia
yerleşim yerlerinden aldığı RL örneklerini NAA yöntemi
ile kimyasal olarak ve bazı örnekleri de petrografik yöntemle inceledi. Knappett bu çalışmasında iki olası üretim
yeri (Dağlık Kilikia ve Kıbrıs’ın kuzey kıyısı) önermekle
birlikte kesin bir yer belirtmemektedir. Grave ve ekibi
tarafından 2014 yılında yayımlanan arkeometrik çalışmada, daha önceki önerilerden farklı olarak, Güneybatı
Kıbrıs’ta Paphos Bölgesi’nin, RL mal grubunun üretim
yeri olabileceği ortaya atılmıştır. Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinden alınan güncel kil analizleriyle desteklenen bu
çalışma, RL mal grubunun Paphos Bölgesi’nde yüzeylenen Kannaviou formasyonuna ait bentonik türü kilden
üretilmiş olduğunu savunmaktadır (Grave v.d. 2014).
Grave ve ekibinin sonuçları, sadece Kıbrıs’tan alınan kil
örneklerin karşılaştırmasına dayanmakta ve Türkiye’den,
özellikle Güney Anadolu’dan, kil analizlerini kapsa
mamaktadır.
RL mal gurubunun kökenini Anadolu ve Kıbrıs’ı kapsayacak şekilde sistematik bir şekilde incelemek için 2014
yılında bu projeye başlanmıştır. Devam eden bu proje
kapsamında daha önceki çalışmalarda önerilen olası
üretim yerleri yeniden değerlendirilecektir. Proje çerçevesinde Aççana Höyük’ten toplam 28, Boğazköy’den
20, Kilise Tepe’den 45 olmak üzere toplam 93 RL
seramik örneği alındı. Örneklerin seçiminde form ve
hamur kalitesi gibi çeşitli makroskopik özellikler dikkate alındı. Seramik ve modern kil örneklerin, kimyasal,
minerolojik-petrografik ve izotop analizleri yapılmış ve
aşağıda kısaca anlatılan dört farklı analitik yöntemle
incelenmiştir.
Projenin en önemli ayağını RL mal grubunun, Kıbrıs ve
Anadolu’daki yayılım alanından ve önceki çalışmalarda
muhtemel üretim yeri olarak düşünülen bölgelerden
alınan kil örnekleri oluşturmaktadır. Bu amaçla Kuzey
ve Güneybatı Kıbrıs’tan (Paphos Bölgesi) toplam 48
örnek alınmıştır. Güney Anadolu’da, RL mal grubunun
üretiminde kullanılan hammaddeye kaynak olabilecek
nitelikteki kayaçların yüzeylendiği yerlerden kil örneklerin alınmasına önem verilmiştir. Kil örneklerin seçiminde
killerin RL yenin hamuruna yakın, saf ve yüksek plastik
özelliğe sahip olmasına özen gösterilmiştir. Bu amaçla
Amanos ile Alanya arasında kalan bölgelerden, Göksu
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modern clay samples were carried out and studied with
the four analytical methods briefly described below.
Clay samples taken from the RL ware’s range in Cyprus,
Anatolia and the regions possibly conceived as possible
sites of production in earlier studies constitute the most
important part of the study. A total of 48 samples were
taken from North and Southwest Cyprus (Paphos region)
for this reason. Attention was paid to taking clay samples
from places where rocks that could serve as the source
of the raw material in the production of RL wares in
South Anatolia surfaced. In the selection of clay samples, choosing pure clay with high plasticity and similar
to the clay of RL wares was prioritized. In this respect,
a total of 44 clay samples were taken from the areas
between Amanos and Alanya, including the Göksu valley. In addition, a total of 10 clay samples were taken
from Central Anatolia (from the regions of Kırıkkale,
Kaman, and Avanos).

Methods of analysis
Clay samples underwent several processes before
archaeometric analyses. In the first stage, clays with
temper were purified and later baked in an electrical
kiln at 800-850° C., thus producing a replica similar
to the ceramic clay. Then both RL and modern clay
samples were pulverized in a small mill made of agate.
Then chemical analyses of the samples were made at
the geochemistry laboratory of the University of Bremen.
Sr (87Sr/86Sr ratio) and Nd (143Nd/144Nd ratio) isotope
analyses of the 40 samples taken from RL and clay samples were completed. Isotope analyses were conducted
at Georg-August University in Göttingen (Germany).
Four different analytical methods are used in this
study. The chemical analyses were done using the
LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma
Mass Spectrometer) method. Although LA-ICP-MS is
a relatively newer method, it is beginning to replace
the traditional methods such as NAA and XRF widely
used in archaeometric analyses. One of the primary
advantages of LA-ICP-MS is the possibiltiy to measure
the concentration of large number trace elements (≥ 45)
at very high precision. Furthermore, a smaller sample
size is sufficient. Although its application is limited in
ceramic archaeometry, Sr isotopes (87Sr/86Sr ratio)
have proven to be a useful tool in provenance studies
of archaeological ceramics (Li et al. 2005; Carter et
al. 2011). Nd isotope analysis (143Nd/144Nd ratio) is a
rarely applied method in ceramic archaeometry. In this
study, this method was applied both to test the method
and to control the Sr isotope and element composition.
To determine the mineralogical composition of RL and

Fig. 3   Atchana Höyük RL bottles (© Atchana Höyük Excavation
Archives, Photograph: M. Akar).
Res. 3 Aççana Höyük RL şişeler (© Aççana Höyük Kazı Arşivi,
Fotoğraf M. Akar).

Vadisi dahil olmak üzere, toplam 44 kil örneği alınmıştır. Buna ek olarak İç Anadolu Bölgesi’nden (Kırıkkale,
Kaman ve Avanos bölgelerinden) toplam 10 kil örneği
eklenmiştir.

Analiz yöntemleri
Kil örnekleri arkeometrik analizlerden önce çeşitli
işlemlerden geçirildi. İlk etapta çeşitli katkı maddesi
içeren killer saflaştırıldı, daha sonra yaklaşık 800-850°C
de elektrik fırında pişirildi, bu şekilde seramik hamuruna benzer replika elde edildi. Sonra hem RL hem de
modern kil örnekler agat taşından küçük değirmende
pudra haline getirildi. Alınan örneklerin kimyasal analizleri Bremen Üniversitesi Jeokimya Laboratuvarında
yapıldı. RL ve kil örneklerinde seçilen toplam 40 örnek Sr
(87Sr/86Sr oranı) ve Nd (143Nd/144nd oranı) izotop analizleri yapıldı. Izotop analizleri, Göttingen Georg-August
Üniversitesi’nde (Almanya) yapıldı.
Bu çalışmada dört farklı analitik yöntem uygulanmıştır.
Kimyasal analizler LA-ICP-MS Laser Ablation Inductively
Coupled Plasma Mass Spectrometer) yöntemi kullanılarak yapıldı. LA-ICP-MS daha yeni bir yöntem olmasına
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clay samples and to study their material characteristic,
it was used together with the petrographic thin section
analysis method. In addition to providing important data
on provenance, petrographic analysis is a traditional
method of analysis that yields significant information
about ceramic production techniques. Finally, in order
to determine the firing temperature of RL wares, the XRD
method was applied to selected samples.

Conclusion
In the course of the project, archaeological samples were
taken from Atchana Höyük, Boğazköy, and Kilise Tepe.
In addition, clay and sediment samples were collected
from the shoreline between Hatay and Antalya and inner
regions including Central Anatolia, as well as from different locations in Cyprus. Archaeological data indicate
that RL is most probably a product of Rough Cilicia in
Anatolia. The first data obtained from the archaeometric project has a homogenous composition of RL ware
both in terms of trace element and in terms of Sr and
Nd isotope composition. Results of chemical and Sr, Nd
isotope analysis indicate that the new RL forms (Kozal
2014) identified at Kilise Tepe were manufactured from
the same RL clay as other forms. Archaeometric finds
also support these archaeological results.
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On-Line Publication of the Rough Cilicia Archaeological
Survey Project Ceramic Datasets at PURR
Dağlık Kilikya Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi’nin
Çanak-Çömlek Veri Kümelerinin PURR’da
Çevrim İçi Yayımlaması
Nicholas RAUH – Standa PEJŠA – Matthew DILLON – Asena KIZILARSLANOĞLU – Caroline AUTRET

The Rough Cilicia Archaeological Survey Project (RCSP)
completed its field work in 2011. Between 1996 and
2011 the RCSP successfully conducted thirteen field seasons (1996-2005, 2007-2008, 2011). The survey investigation strategically targeted four distinct landscape
regions in the survey area: the urban sites and plains
and ridges along the coast (Coastal Region, 1996-1999);
the “Mesogeia” (Adanda Canyon and Kaledran Basin,
2000-2004); the Tauros Highland (Bickici Highland,
2003, 2007-2008; and the Taşeli Plateau, 2011). In all,
some 1000 hectares of Rough Cilician rural terrain were
investigated, some 160 “sites” were inspected, and some
9000 fragments of pottery were processed (Map; Fig. 1).
Since 2011 team members have been slowly assembling
the survey data to be mounted online at the Purdue
University Research Repository (PURR; Fig. 2). These
datasets represent the final repository for the results
of the survey and will remain permanently accessible
to the public free of charge. The data formatting has
entailed a considerable amount of coding and assemblage of thousands of data entries and photographs. In
June of 2018 we will publish Volume I of the survey
online at PURR, which will contain all field data collected during the first three years of the survey (19961998). This dataset includes ceramic data processed by
the pedestrian survey team at the major urban sites along
the coast, including (from west to east) Laertes, Iotape,
Selinus, Kestros, Nephelion, and Antiochia ad Cragum.
It also includes ceramic data collected during the rural
survey in the same coastal region between Iotape and
Nephelion in 1998. This dataset is supplemented by
site descriptions for the six above-mentioned urban sites

Dağlık Kilikya Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi (RCSP)
2011 yılında tamamlanmıştır. 1996 ila 2011 yılları arasında RCSP 13 arazi çalışmasını başarıyla gerçekleştirmiştir
(1996-2005, 2007-2008, 2011). Yüzey araştırmasında
stratejik olarak dört farklı coğrafik alan seçilmiştir: Sahil
boyundaki kentsel sitler ve ovalar ve sırtlar (Sahil Bölgesi,
1996-1999); “Mesogeia” (Adanda Kanyonu ve Kaledran
Havzası, 2000-2004); Toros Yaylaları (Bıçkıcı Yaylası,
2003, 2007-2008; ve Taşeli Platosu, 2011). Toplamda,
Dağlık Kilikya’da 1000 hektarlık kırsal alan, 160 kadar
“sit”, ve 9000’e yakın çanak çömlek parçası işlenmiştir
(Res. 1).
2011 yılından bu yana ekip üyeleri Purdue Üniversitesi
Araştırma Havuzu’na (PURR) çevrim içi yüklenecek
yüzey araştırması verilerini yavaş yavaş bir araya getirdi

Fig. 1   Map.
Res. 1 Harita.
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Fig. 2
Purdue University
Research Repository
(PURR).
Res. 2
Purdue Üniversitesi
Araştırma Havuzu
(PURR).

and fifty-two villages, kiln sites, and isolated features
that were identified along the coast. Chronologically,
the content of Volume I ranges from the Iron Age
to the Byzantine Era, but it focuses primarily on the
ceramic data collected at the large urban sites along
the coast – data that has received little previous treatment in our project publications. This data will be
functional, searchable, and downloadable across web
platforms.
The data obtained in 1996-1998 was difficult to assemble, owing to the non-digital means of data storage that
were employed during these initial seasons. Digital
photography was unavailable to the team at that time,
and photography of ceramic remains was limited by the
high cost of 35 mm film. None of this data was ready
for assemblage at the time of the construction of the
project’s original website, which focused primarily on
the results of the research conducted during the 20002004 seasons. Fortunately, a considerable percentage
of the processed pottery from the 1996-1998 seasons
was conserved and stored at the Alanya Archaeological
Museum. During our recent study seasons (2014-2016),
the team has inspected and reexamined surviving context bags of ceramic remains collected during these
seasons. Each individual potsherd was measured, photographed, and described, with the new data incorporated
to supplement the original datasets. The results entail
robust data entries for the ceramic research at the six
urban coastal sites mentioned above, linked to more
than 5000 images.

(Res. 2). Bu verikümeleri, yüzey araştırması sonuçlarının
nihai havuzunu temsil etmekte olup sürekli ve ücretsiz
olarak kamu erişimine açık olacaktır. Verinin formatlanmasında önemli miktarda kodlama ile binlerce veri
girdisi ve fotoğrafın bir araya getirilmesi gerekti. Haziran
2018’de yüzey araştırmasının ilk üç yılında (19961998) toplanan tüm arazi verilerini kapsayan birinci cilt,
PURR’da çevrim içi erişime açılacaktır. Bu veri kümesinde yaya ekibin kıyı boyunca batıdan doğuya Laertes,
Iotape, Selinus, Kestros, Nephelion ve Antiochia ad
Cragum gibi belli başlı kentsel sitlerde incelediği çanakçömlek verileri yer almaktadır. Ayrıca 1998 yılında Iotape
ile Nephelion arasındaki aynı kıyı bölgesinde kırsal alanda toplanan çanak-çömlek verilerini de kapsamaktadır.
Bu veri kümesi yukarıda adı geçen altı kentsel sitin ve
52 köy, ocak yeri ve münferit özelliklerin açıklanmasıyla
desteklenmiştir. Kronolojik açıdan I. cildin içeriği Demir
Çağı’ndan Bizans Dönemi’ne kadar bir dilimi kapsamakta, birincil olarak sahil boyundaki büyük kentsel sitlerde
toplanan çanak-çömlek verilerine, yani proje yayınlarında fazla değinilmeyen verilere odaklanmaktadır. Bu
veriler işlevsel, arama motorunda aranabilir ve web platformlarında indirilebilir olacaktır.
Başlangıç kampanyalarında dijital olmayan veri toplama yöntemleri kullanıldığından 1996- 1998 yıllarında
toplanan verileri bir araya getirmek zor oldu. O zaman
zarfında ekibimizin dijital fotoğraflama yapması mümkün değildi ve çanak-çömlek buluntularının fotoğrafları
pahalı 35 mm filmlerle çekilmişti. Bu verilerin hiçbiri
projenin orijinal web sitesinin oluşturulduğu dönemde
bir araya getirilmeye hazır değildi ve web sitesi birincil
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Fig. 3
Survey Pottery Study
Collection.
Res. 3
Yüzey Araştırması
Keramikleri Çalışma
Koleksiyonu.

In addition, Volume I of the RCSP survey data posted at
PURR will also contain a revised version of the project’s
Survey Pottery Study Collection. Originally created by
Richard Rothaus in 1997 to illustrate the range of forms
and types using the best available examples from our
field collections, the Study Collection has been preserved since its inception at the Alanya Archaeological
Museum. Nicholas Rauh and his collaborators have
curated and supplemented the collection with important
finds from virtually every season of the survey. The collection now contains 337 ceramic items ranging from
hand-turned forms identified in the Bickici Highland
and dated to the Chalcolithic Era, to Medieval Sgraffito
Ware identified at Antiochia ad Cragum (Fig. 3). It is
organized according to recognizable typologies, such as
locally produced coarse wares, cooking wares, common
wares, amphoras, loom weights, and roof tiles, as well as
imported wares such as finewares, imported amphoras,
and lamps. Each ceramic item is carefully measured and
described with respect both to form and fabric. All items
are also linked to multiple photographs and in nearly
every instance to a 1:1 scale profile drawing. The Study
Collection is intended to display a representative sample
of the types of ceramic wares that were encountered
during the course of the survey in the Gazipasha region.
As such, it is both comprehensive and functional as a
guide to the context pottery obtained from each specific
location of the survey. It should prove particularly useful
to survey investigations underway elsewhere in Rough
Cilicia, as well as to the ongoing excavations at Syedra
and Antiochia ad Cragum.
The Purdue University Research Repository (PURR,
https://purr.purdue.edu/) is a combination of the virtual
researcher environment, content management system,
and data publication platform. It enables researchers

olarak 2000- 2004 yılları arasında yapılan araştırmanın
sonuçlarına odaklanmıştı. Şanslıyız ki, 1996-1998 sezonlarında işlenen çanak-çömleklerin önemli bir bölümü
Alanya Arkeoloji Müzesi’nde korunmaktadır. Son yıllardaki “çalışma dönemlerimizde” (2014-2016) ekibimiz
adı geçen dönemlerde toplanan çanak-çömlekleri tekrar
inceleme fırsatı buldu. Her bir çanak-çömlek parçası
ölçüldü, fotoğraflandı ve tanımı yapılarak, orijinal veri
kümelerini tamamlamak amacıyla yeni veriler dahil
edildi. Sonuçlar, 5000’den fazla görsele bağlanan ve
yukarıda adı geçen, sahildeki altı kentsel sitteki çanakçömlek araştırmalarının yoğun veri girişinin yapılmasını
gerektirdi.
Ayrıca, PURR’a yüklenen RCSP yüzey araştırması verilerinin I. cildinde projenin Yüzey Araştırması Çanak-Çömlek
Etüt Koleksiyonu’nun da gözden geçirilmiş bir versiyonu
bulunacaktır. Etüt Koleksiyonu orijinalde 1997 yılında
Richard Rothaus tarafından arazi koleksiyonlarımızdan
en güzel örnekleri kullanarak form ve tip yelpazesini göstermek amacıyla hazırlanmıştır ve başından beri Alanya
Arkeoloji Müzesi’nde korunmaktadır. Nicholas Rauh ve
ekip arkadaşları fiilen her yüzey araştırması döneminin
buluntularıyla bu koleksiyonu zenginleştirdi ve geliştirdi.
Halihazırda koleksiyonda Bıçkıcı Yaylası’ndan Kalkolitik
Dönem’e tarihlenen el yapımı formlardan Antiochia ad
Cragum’dan Orta Çağ’a tarihlenen sgraffito mal grubuna kadar değişen yelpazede 337 örnek bulunmaktadır
(Res. 3). Kaba mallar, pişirme malları, günlük kaplar,
amphoralar, tezgah ağırlıkları ve kiremitler gibi tanınabilir
tipolojilere göre gruplanmıştır; ayrıca çark yapımı ince
mallar, amphoralar ve kandiller gibi ithal mal grupları
da bulunmaktadır. Her bir örnek dikkatlice ölçülmüş ve
form ve hamur bakımından tanımı yapılmıştır. Her bir
örnekten birden fazla fotoğrafa link verilmiş ve hemen
hemen her birinin 1:1 ölçekte profil çizimi yapılmıştır.
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Fig. 4
Datasets of Study
Collection.
Res. 4
Çalışma
Koleksiyonu Veri
Kümeleri.

to share their data, collaborate, and eventually publish
the datasets online. PURR contains experimental data,
software code, audio and video files, images, but also
archaeological data with their metadata. All published
datasets are provided with unique digital object identifiers (DOI) that make possible easy identification and
reuse of the data. The RCSP datasets are organized both
by the archaeological sites where the pedestrian survey
took place and by the type of pottery, e.g. amphoras,
coarse ware, cook ware, and fine ware. The individual
datasets contain descriptions of artifacts, their measurements, and also images and drawings. Most of the columns in the datasets allow for easy sorting by location,
periodization, and typology and quick visual comparison of metadata and images of the individual piece of
pottery (Fig. 4).
Interested researchers can contact the PURR data curator, Standa Pejša, to obtain access to the datasets that
allow for suggestions for corrections and revisions.
Such input can be incorporated into the datasets for the
foreseeable future. Later volumes of the survey data will
be posted at the same PURR site as the materials from
other seasons of the survey are assembled and revised
during future study seasons at the Alanya Archaeological
Museum.

Etüt Koleksiyonu ile Gazipaşa Bölgesi’ndeki yüzey araştırmaları sırasında karşılaşılan çanak-çömlek tiplerinin
temsili bir örneklemesini teşhir etmek amaçlanmıştır.
Öyle ki, yüzey araştırmasındaki her bir spesifik alandan
elde edilen kontekst çanak-çömleğe rehberlik edecek
kapsam ve işlevdedir. Syedra ve Antiochia ad Cragum’da
süregiden kazıların yanı sıra Dağlık Kilikya’daki diğer
yüzey araştırmalarına da özellikle katkıda bulunacağı
ümit edilmektedir.
Purdue Üniversitesi Araştırma Havuzu (PURR, https://
purr.purdue.edu/) aslında sanal araştırmacı ortamı, içerik
yönetim sistemi ve veri yayımlama platformunun birleşimidir. PURR’da halihazırda denel veriler, yazılım kodları,
ses ve video dosyaları, görseller ve de metadatasıyla
birlikte arkeolojik veriler yer almaktadır. Yayımlanan tüm
veri kümelerinin kendilerine özel bir dijital obje kimliği
(DOI) vardır ve böylece verinin kolaylıkla saptanması ve
tekrar kullanımı mümkündür. RCSP veri kümeleri hem
yürüyerek yapılan yüzey araştırmasının gerçekleştirildiği arkeolojik sitler hem de çanak-çömlek türüne (örn.
amphoralar, kaba mallar, pişirme kapları, ve çark yapımı
ince mallar) göre düzenlenmiştir. Her bir veri kümesi
objelerin deskripsiyonlarını, ebatlarını, görsellerini ve
çizimlerini içerir. Veri kümelerindeki sütunların çoğu,
lokasyon, dönemleme ve tipolojiye göre çabuk sıralamaya ve de her bir parçanın metadatasının ve görsellerinin
karşılaştırılmasına izin verir (Res. 3).
İlgi duyan araştırmacılar PURR veri küratörü Standa
Pejša ile irtibata geçip düzeltme ve revizyon önerilerine
izin veren türden erişim izni alabilirler. Bu tür girdiler
öngörülebilen gelecekte veri kümelerine dahil edilebilir.
Yüzey araştırmasının devam ciltleri de, Alanya Arkeoloji
Müzesi’ndeki çalışmalar ilerledikçe diğer dönemlerin
malzemeleri bir araya getirilip gözden geçirildikçe yine
aynı PURR sitesinde yayımlanacaktır.
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Numismatic Studies at the Side Museum in 2016
Side Müzesinde 2016 Yılında Yürütülen
Numismatik Araştırmaları
Ahmet Tolga TEK – Hüseyin KÖKER – Ece TARAKAN

Like all the other archaeological museums in Turkey,
most of the coin collection, in particular, of the Side
Museum comprises specimens acquired through purchase, donation, or confiscation. Finds from scientific
archaeological excavations, salvage excavations, or surveys constitute only a small percentage of the museum’s
collection. Although it is of utmost importance that “reliable” provenances of materials – particularly coins of
the Hellenistic period which are difficult to attribute to
a certain mint – be obtained, this information is usually
not available. In some cases, it is necessary to take into
account the information, names, and addresses provided
by those who brought these coins to the museum.
The Side Museum is responsible for the cities and territories of ancient Side, Selge, and Etenna encompassing
numerous registered sites of various sizes. The presence
of important archaeological museums such as Antalya,
Burdur, Isparta, Yalvaç, and Alanya in proximity naturally limits the materials arriving at the Side Museum. The
overall distribution of mints in the collection also reflects
this statement. Citizens coming to the museums to hand
over artefacts (unless they professionally do so) may
usually prefer the museums closer to them. This group
of citizens come from the towns and villages within
the frame of Side Museum’s responsibility (or state find
spots or addresses). Their names are encountered only a
few times in the inventory books as those who turn over
coins from the local mints. These and others expected to
be within the concerned region, and also small number
of coins, actually provide more reliable information.
Finds from excavations in the region such as that in Side
constitute our check groups to test the reliability of such
materials.
However, starting in the 1990s with the increasing
popularity of metal detectors, the number of professional

Türkiye’deki bütün arkeoloji müzeleri gibi, Side
Müzesi’nin de, özellikle sikke koleksiyonunun büyük
bir kısmı, hibe, zor alım veya satın alınma yöntemleri ile müzeye kazandırılan arkeolojik malzemeden
oluşturmaktadır. Bilimsel arkeolojik kazıların, kurtarma
kazılarının ve yüzey araştırmalarının buluntuları, müze
koleksiyonlarında çok ufak bir yüzdeyle temsil edilirler.
Özellikle Erken Hellenistik Dönem gibi, sikkelerin darphanelere atfedilme problemleri olan malzeme grupları
için doğru sonuçlara ulaşılabilme açısından “güvenilir”
buluntu yerleri çok önem taşısa da, çoğu zaman bu
verilere sahip değiliz. Bazen buluntu yerlerinin sağlayabileceği verileri, bu sikkeleri müzelere ulaştıran kişilerin
verdikleri bilgiler ve isim ve adresleri dikkate alınarak
değerlendirmek zorunda kalmaktayız.
Side Müzesi, sorumluluk alanı olarak Side, Selge ve
Etenna kentlerini ve territoryumlarını içeren ve içerisinde
çok sayıda irili ufaklı sit alanı bulunan bir bölgeyi kapsamaktadır. Müze’nin yakın çevresinde, Antalya, Burdur,
Isparta, Yalvaç ve Alanya gibi merkezlerde de arkeoloji
müzelerinin bulunması, Side Müzesi’ne gelen malzemeyi de doğal olarak sınırlandırmaktadır. Koleksiyon
genelinde darphane dağılımına bakıldığında elde edilen
sonuçlar da bu saptamayı destekler şekildedir. Müzelere
eser teslim etmeye gelen vatandaşlar (eğer bu vatandaşlık görevini profesyonel bir iş olarak yapmıyorlarsa),
genellikle kendilerine coğrafi olarak daha yakın müzeleri
tercih edebilmektedir. Müzenin envanter bilgilerinde
Side Müzesi’nin sorumluluk alanındaki çeşitli kasaba ve
köylerden gelen (buluntu noktaları veya adres bildiren),
envanter defterlerinde sadece birkaç kere isimleri geçen,
sadece yerel ve bu bölgede bulunmasını beklediğimiz
darphanelere ait sikkeler ulaştıran ve getirdikleri sikke
adetleri az sayıda olan bu tarz vatandaşların verdikleri
bilgiler daha güvenilir olarak dikkate alınabilir. Side
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vendors collecting coins acquired through illicit digs all
over Turkey has increased tremendously. Such persons
go from one museum to another turning over materials
to museums at places far away from original find spots
and dividing up the materials (sometimes the hoards)
they have. They bring materials not represented in those
collections previously and always have something of
high quality worth inventorying. These artefacts sold by
such persons to the museums are now represented at a
higher level in the inventory books. It is a well-known
fact that these persons are also in contact with organized
smuggling gangs and at times are involved in smuggling
objects abroad. These persons may also be tracked in
the inventory books of other museums in the region such
as Isparta and Burdur, where we continue our studies
as well. By checking the mints represented by the coins
they sell to the museums, it is possible to identify their
local (one or more districts) or wider scale activity areas
(several provinces or entire country). Therefore, this kind
of data constitute groups, which are less reliable for our
studies.
For instance, an exemplary unreliable data group is
the group of fifty-five bronze coins of Ephesos from
the 4th-3rd centuries B.C. acquired through purchase
in 2002 (inv. nrs. 9222-9275). The vendor stated that
the Seydişehir area was their find spot. However, it is
impossible that such a hoard of only Ephesian coins
was found in this region when it is taken into account
the scarcity of Ionian coins at the Side Museum or, for
example, excavation finds from Side. Surveying other
coins sold to the Museum by the same person over
the years, it is noted that he brought in coins from the
mints in western Anatolia, Phrygia, and Pisidia. Thus,
the concerned hoard was acquired at an unknown spot
in western Anatolia, probably within the economic
periphery of Ephesos, and reached Side. Another hoard1
of 141 coins from the reign of Mithradates I, which was
acquired through confiscation, is very unlikely to have
been found in the Pamphylia – Pisidia region. They were
brought most likely from the Black Sea region.
In 2016 the number of coins inventoried went over
eleven thousand, and our work on the coin collection of the Side Museum and finds uncovered in the
course of excavations at Side continued. However, as
our work proceeded for publication we concentrated
1

This hoard was brought to the Museum in 2015 but is not
registered in the inventory book yet as the court case is still
in progress. It is kept in the museum’s custody. This hoard
comprises six coins of Amastris, one of Amaseia, 124 of
Amisos, one of Kromna, three of Komana, four of Sinope,
and two unidentified coins.
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kazısı gibi bölge kazı buluntularının kendileri de bu tarz
malzemenin güvenilirliğini test edebileceğimiz kontrol
gruplarını oluşturmaktadır.
Ancak özellikle 1990’lardan sonra, metal detektörlerinin
yayılmasıyla, Türkiye’nin her yerinde yasa dışı kaçak
kazılarda ele geçen sikkeleri toplayan profesyonel satıcılar çoğalmıştır. Bu şahıslar, müze müze dolaşmakta,
ellerindeki malzemeyi (bazen defineleri) bölerek ve
daha önemlisi, buluntu noktalarından çok uzaklara taşıyarak müzelere ulaştırmaktadır. Müze koleksiyonlarında
daha önce temsil edilmeyen malzemeler getirdikleri için,
bunların arasından her zaman envantere alınacak kalitesi
yüksek örnekler çıkacağı için, bu tarz kişilerin müzelere
sattıkları eserler envanterlerde daha yoğun bir şekilde
temsil edilmeye başlanmıştır. Bu kişilerin organize kaçakçılık şebekeleriyle bağlantılı oldukları ve yurtdışına tarihi
eser kaçakçılığında zaman zaman rol oynadıkları bilinen
bir gerçektir. Bu tarz kişileri, diğer çalıştığımız bölge
müzeleri olan Isparta ve Burdur’un envanter bilgilerine
bakarak görebiliyoruz ve getirdikleri sikkelerde temsil
edilen darphanelere bakarak da, yerel (bir veya birkaç
ilçe) veya daha geniş ölçekli (birkaç ile, veya bütün
Türkiye’ye yayılan) faaliyet alanlarını saptayabiliyoruz.
Dolayısıyla bu tarz veriler daha az güvenebileceğimiz
veri gruplarını meydana getirmektedir.
Güvenilemeyecek veri guruplarına birkaç örnek vermek
gerekirse, Side Müzesi’ne 2002 yılında satın alma yoluyla ulaşan (env. no. 9222-9275) ve MÖ 4-3. yy.’lara ait
55 adet bronz Ephesos sikkesinden oluşan bir grup için
bunları satan kişi, buluntu yer bilgisi olarak Seydişehir
çevresini vermiştir. Ancak sadece Ephesos sikkelerinden
oluşan böyle bir definenin, müzede veya örneğin Side
kazı buluntuları içinde Ionia sikkelerinin nadirliğine
bakıldığında, bu bölgeden bulunmuş olması imkansızdır.
Sikkeleri satan aynı kişinin farklı yıllarda müzeye getirdiği
çok sayıda diğer sikke incelendiğinde, bu kişinin özellikle
Batı Anadolu, Phrygia ve Pisidia darphanelerinden sikkeleri müzeye getirmekte olduğu görülebilir. Bu durumda
söz konusu define de muhtemelen Batı Anadolu’da bilinmeyen bir yerden, muhtemelen Ephesos’un ekonomik
etki alanından ele geçerek Side’ye ulaşmıştır. Müzeye
müsadere yoluyla ulaşan ve 141 adet VI. Mithradates
dönemi sikkesinden oluşan ikinci bir definenin1 de
Pamphylia – Pisidia buluntusu olması çok düşük bir
ihtimaldir; bunlar muhtemelen Karadeniz Bölgesi’nden
buraya taşınmıştır.

1
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Müze’ye 2015 yılında ulaşan bu definenin mahkeme işlemleri
sürmekte olduğu için henüz müze envanterine alınamamıştır,
müze emanetinde korunmaktadır. Bu definede 6 Amastris,
1 Amaseia, 124 Amisos, 1 Kromna sikkesi bulunmaktadır.
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on the assessment of various coin groups represented
in the museum’s collection. In this context, the royal
coins of the early Hellenistic period in the museum were
evaluated. Some conclusions regarding these coins are
presented below.

The Macedonian Kingdom
Side Museum’s inventory contains 101 coins of the
Macedonian Kingdom. Of these, one is a silver tetradrachm, thirty-two are drachms, and sixty-eight are
bronze specimens. Two belong to the reign of Philip
II; thirteen to the lifetime of Alexander III; fifty-nine
to Alexander III’s posthumous issues in the name
of Alexander IV; four to Philip III; one to Demetrios
Poliorcetes; one to Cassander; and twenty to General
Eupolemos who was sent to western Anatolia by
Cassander.
Four of these coins were uncovered at the excavations
at Side; one was found on the surface at Lyrbe; fortyseven were found in the villages within the territory of
the Museum; and twenty-six of them came together with
materials from western Pisidia, Lycia, and Phrygia. No
data is available for the find spots of thirty-two examples. Fifteen silver drachms turned over to the museum
in 2000 should be part of a hoard uncovered in eastern
Pisidia or its environs because they were brought to
the museum among a big group of coins mostly from
Etenna, Selge, Pisidian Antioch, and other cities in the
periphery.
It is of utmost importance for the identification of some
mints of Alexander III and his posthumous strikes that we
know the excavation finds in Anatolia and their museum-wide distribution. In this regard, it is very important
that these materials are published. It was a very unexpected discovery that not a single example of such coins

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI
2016 senesinde sikke envanter sayısı 11.000 adedi geçen
Side Müzesi’nde hem Side kazısı sikke buluntuları, hem
de müze koleksiyonu üzerine yapmakta olduğumuz
çalışmalar sürmüştür. Fakat çalışma ağırlığımız artık
yayına yönelik hazırlıklara döndüğü için, müzede temsil edilen çeşitli sikke gruplarının değerlendirilmesine
ağırlık verilmiştir. Bu bağlamda müzede bulunan Erken
Hellenistik Dönem kraliyet sikkeleri de değerlendirilmiştir. Aşağıda bu sikkelere dair bazı sonuçları sunmak
istedik.

Makedonia Krallığı
Side Müzesi envanterinde 101 adet Makedonia Krallığı’na
ait sikke bulunmaktadır. Bunların 1 adedi gümüş tetradrahmi, 32 adedi drahmi, 68 adedi bronz birimlerdir.
Bunlardan 2 adedi II. Philippos dönemine; 13 adedi III.
Aleksandros hayatta iken; 59 adedi III. Aleksandros’un
ölümünden sonra ve IV. Aleksandros adına; 4 adedi III.
Philippos adına; 1 adedi Demetrios Polikiortes adına,
1 adedi Kassandros adına ve 20 adedi Kassandros’un
Batı Anadolu’ya gönderdiği generali Eupolemos adına
basılmıştır.
Bu sikkelerden 4 adedi Side kazılarından, 1 adedi Lyrbe
yüzey buluntusu olarak; 47 adedi müzenin sorumluluk
alanındaki köylerden; 26 adedi Batı Pisidia, Lykia ve
Phrygia malzemesi ile beraber müzeye ulaşmıştır. 32
örneğin buluntu yerlerine ait anlaşılabilir bir veriye sahip
değiliz. Müzeye 2000 yılında teslim edilen 15 gümüş
drahmi muhtemelen doğu Pisidia veya yakın çevresinden
ele geçmiş bir definenin parçası olmalıdır, çünkü ağırlıklı
olarak Etenna, Selge ve Pisidia Antiokhiası ve diğer bölge
kentlerinden oluşan büyük bir grup içerisinde müzeye
teslim edilmişlerdir.

x2
Fig. 1   Philip III (Lysimachos), 323-317 B.C. AR tetradrachm,
27 mm., 16.88 g. Babylonia. Obv: Young Herakles with lion’s
scalp. Rev: Zeus enthroned. Side Museum Inv. No. 1914.
Kumköy, Manavgat, purchased. Ref. Price, no. P181b.
Res. 1 III. Philippos (Lysimakhos), MÖ 323-317. AR tetradrahmi,
27 mm., 16.88 g. Babylonia. Ön: Arslan postu miğferli genç
Herakles. Arka: Zeus tahtında oturuyor. Side Müzesi Env. No.
1914. Kumköy, Manavgat, satın alınma. Ref. Price, no. P181b.

Fig. 2   Alexander III (posthumous), 310-301 B.C. AR drachm,
17/18 mm., 4.08 g. Kolophon (?). Obv: Young Herakles wearing
a lion’s scalp. Rev: Zeus enthroned. Side Museum Inv. No. 3709.
Purchased (together with coins of East Lycia – West Pisidia).
Ref. Price, no. 1809
Res. 2 III. Aleksandros (post-humous), MÖ 310-301. AR drahmi,
17/18 mm., 4.08 g. Kolophon (?). Ön: Arslan postu miğferli genç
Herakles. Arka: Zeus tahtında oturuyor. Side Müzesi Env. No.
3709. Satın alınma (doğu Lykia – Batı Pisidia sikkeleri ile beraber).
Ref. Price, no. 1809
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Özellikle III. Aleksandros ve posthumus baskılarının
bazı darphanelerinin saptanabilmesi için Anadolu kazı
buluntuları ve müzelerdeki yoğunluk dağılımları çok
önemlidir. Bu bağlamda bu tarz malzemenin yayınlanması büyük önem taşımaktadır. Bu tarz sikkelerden Side
darphanesine atfedilen örneklerden müzede tek bir adet
bile olmaması oldukça beklenmedik bir sonuçtur. İleride
en azından kazı buluntuları arasında bu örneklere de
rastlamayı umut ediyoruz.

x2
Fig. 3   Eupolemos, 315-314? B.C. AE, 16 mm., 4.46 g.
Mylassa (?). Obv: Three shields of Macedonian type. Rev: Sword.
Side Museum Inv. No. 1844. Değirmenli Village, Manavgat,
purchased. Ref. SNG von Aulock, Karien, no. 2378.
Res. 3 Eupolemos, MÖ 315-314? AE, 16 mm., 4.46 g.
Mylassa (?). Ön: 3 adet Makedonia tipi kalkan. Arka: kılıç.
Side Müzesi Env. No. 1844. Değirmenli Köyü, Manavgat, satın
alınma. Ref. SNG von Aulock, Karien, no. 2378.

attributed to the Sidetan mint exists in the museum collection. It is hoped that these examples will be acquired
through excavation finds in the future.
The Side Museum is in possession of twenty coins of
Eupolemos, all of which were acquired either through
purchase or confiscation. Eleven of these coins came
within groups containing coins of Side, Selge, and
Etenna from villages within the territory of the museum.
Nine were brought together with coins from Lycia and
West Pisidia probably from western part of Antalya and
sold to the museum. Since the coins of Eupolemos, who
was sent to Caria by Cassander and who struck his coins
possibly at Mylasa, are also found in high quantities at
the museums of Isparta and Burdur, it is likely that they
were in circulation also in ancient Pisidia.

Kingdom of Lysimachos
There are nine coins from the Kingdom of Lysimachos,
which covered part of Macedonia, Thrace, and western
Anatolia. One of these coins is a silver tetradrachm
while the others are bronze. All these coins were
acquired through purchase, and none of the bronzes
was found in Pamphylia. They were brought to the
museum together with coins of Phrygia and other
mints of western Anatolia. Only the seller of the silver
tetradrachm stated that it was found in the village of
Değirmenli in the Manavgat district. As the silver coins
had a wider circulation area, this information may be
considered correct.

The Ptolemaic Kingdom
The Side Museum is in possession of thirty-two coins
of the Ptolemaic Kingdom. One of these coins is a
silver tetradrachm while all the others are bronze of
various denominations. Four of these coins including

Side Müzesi’nde 20 adet Eupolemos sikkesi bulunmaktadır. Bu sikkelerin tamamı satın alınma ve müsadere yöntemleriyle müzeye ulaşmıştır. Bunlardan 11
adedi Side, Selge ve Etenna sikkeleri içeren gruplar
içerisinde müzenin sorumluluk alanındaki köylerden,
9 adedi ise Lykia ve Batı Pisidia sikkeleri ile beraber muhtemelen Antalya’nın batı tarafından getirilerek
müzeye satılmışlardır. Kassandros’un Karia Bölgesi’ne
gönderdiği ve burada, belki de Mylasa’da sikke bastırdığı
düşünülen Eupolemos’un sikkelerinin Isparta ve Burdur
Müzeleri’nde de çok sayıda örnekle temsil edildiği düşünüldüğünde, antik çağda Pisidia Bölgesi’nde de sirkülasyonunun olduğunu düşünmekteyiz.

Lysimakhos Krallığı
Lysimakhos’un Makedonia’yı kısmen, Trakya’yı ve Batı
Anadolu’yu kapsayan krallığına ait Side Müzesi’nde 9
adet sikke bulunmaktadır. Bunlardan 1 adedi gümüş
bir tetradrahmi, diğerleri bronz birimlerdir. Hepsi satın
alınma olan bu sikkeler arasında bronz birimlerin hiç
birisi Pamphylia buluntusu değildir; müzeye Phrygia ve
diğer Batı Anadolu darphanelerine ait sikkelerle beraber
gelmişlerdir. Sadece gümüş tetradrahmi için satan kişi,
Manavgat, Değirmendere Köyü’nden getirdiği bilgisini
vermiştir. Gümüş sikkelerin daha geniş bir tedavül alanı
olduğu için bu bilgi doğru olabilir.

Fig. 4   King Lysimachos, 287-282 B.C. AR tetradrachm,
29/30 mm., 16.71 g. Pergamon. Obv: Head of Alexander III
with Ammon horns. Rev: Athena Nikephoros seated. Side Museum
Inv. No. 7691, Değirmenli village, Manavgat, purchased.
Ref. SNG Cop. Thrace no. 1096.
Res. 4 Kral Lysimakhos, MÖ 287-282. AR tetradrahmi,
29/30 mm., 16.71 g. Pergamon. Ön: Ammon boynuzlu III.
Aleksandros başı. Arka: Oturan Athena Nikephoros. Side Müzesi
Env. No. 7691, Değirmenli Köyü, Manavgat, satın alınma.
Ref. SNG Cop. Thrace no. 1096.
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Ptolemaios Krallığı
Side Müzesi envanterinde 1 adedi gümüş tetradrahmi,
31 adedi bronz muhtelif birimlerde 32 adet Ptolemaios
Krallığı sikkesi kaydedilmiştir. Bu sikkelerden tetradrahmi
de dahil olmak üzere 4 adedi Side kazısı buluntusu2;
15 adedi Side’nin Antik Çağ territoryumu içinde kalan
köylerden satın alınmış veya müsadere edilmiştir. 2 sikke
Selge’den, 2 sikke de Etenna’dan bulunarak müzeye
getirilmiştir. 2 sikke doğu Likya – batı Pamphylia malzemesi ile beraber, 1 sikke de Fethiye’den bulunarak
müzeye ulaştırılmıştır. 6 sikkenin ise buluntu yeri belli
değildir. Ptolemaios sikkelerinin 10 adedi I. Ptolemaios
dönemi sonu – II. Ptolemaios dönemi başına; 16
adedi II. Ptolemaios dönemine, 5 adedi III. Ptolemaios

x2
Fig. 5   End of the reign of Ptolemy I or beginning of the reign
of Ptolemy II, c. 280s-260s B.C. AE obol, 18/20 mm., 7.67 g.  
Alexandria. Obv: Alexander III wearing elephant headgear. Rev:
Eagle. Side Museum Inv. No. 1842, Değirmenli village, Manavgat,
purchased. Ref. Svoronos no. 379
Res. 5 Kral I. Ptolemaios dönemi sonu veya II. Ptolemaios
dönemi başı, MÖ c. 280’ler-260’lar. AE obol, 18/20 mm., 7.67
g. Aleksandria. Ön: fil başlıklı III. Aleksandros. Arka: Kartal. Side
Müzesi Env. No. 1842, Değirmenli Köyü, Manavgat, satın alınma.
Ref. Svoronos no. 379.

x2
Fig. 7 King Ptolemy II, 285-246 B.C. AE, 19 mm., 4.68 g. Cyprus
(?). Obv: Zeus-Ammon. Rev: Aphrodite. Side Museum
Inv. No. 3339, purchased (together with coins of Side).
Ref. Svoronos no. 1007.

Fig. 6   King Ptolemy II, 285-246 B.C. AR tetradrachm,
26/27 mm., 13.18 g. Alexandria. Obv: Ptolemy I. Rev: Eagle.
Side Museum Inv. No. 10691, Side excavation in 1949, Find
from the Temples (Atlan 1976, no. 184-II (this coin). This coin
was mistaken for bronze when published for it was heavily
covered with calcar and thus placed in the group for study.
Conservator/restorer S. Okumuş Tek noticed that it was silver
and cleaned it; thus it was added into the museum inventory.).
Ref. Svoronos no. 368.

Res. 7 Kral II. Ptolemaios, MÖ 285-246. AE, 19 mm., 4.68 g.
Kıbrıs (?). Ön: Zeus-Ammon. Arka: Aphrodite. Side Müzesi
Env. No. 3339, satın alınma (Side sikkeleri ile beraber)
Ref. Svoronos no. 1007.

Res. 6 Kral II. Ptolemaios, MÖ 285-246. AR tetradrahmi,
26/27 mm., 13.18 g. Aleksandreia. Ön: I. Ptolemaios. Arka: kartal.
Side Müzesi Env. No. 10691, Side 1949 kazısı, Tapınaklar
buluntusu (Atlan 1976, no 184-II (bu sikke); üzeri yoğun kalkerle
kaplı bu sikke yayınlandığı dönemde bronz zannedilmiş ve
Side Müzesi’nde etütlüğe ayrılmıştı. Side Müzesi’nde çalışan
konservatör/restoratör S. Okumuş Tek tarafından sikkenin gümüş
olduğu fark edilerek temizlenmiş ve sonucunda müze envanterine
eklenmiştir.). Ref. Svoronos no. 368.
x2

the silver tetradrachm were uncovered in the course of
excavations at Side.2 Fifteen were purchased in villages
which lie within the territory of ancient Side, or they
were confiscated. Two coins were found and brought
from Selge and the other two from Etenna. Two were
brought together with materials of East Lycia and West
Pamphylia. One was found in Fethiye and brought to
2

A total of seven Ptolemaic coins were uncovered at Side and
five were published by S. Atlan; see Atlan 1976, nos. 182184 (five coins). Here only the coins inventoried were taken
into account.

Fig. 8   King Ptolemy III, 246-222 B.C. AE, 16/17 mm., 2.83 g.
Caria. Obv: Zeus Ammon. Rev: Eagle, trident. Side Museum Inv.
No. 3657, purchased (together with coins of Lycia – Pisidia –
Pamphylia). Ref. Svoronos no. 793.
Res. 8 Kral III. Ptolemaios, MÖ 246-222. AE, 16/17 mm., 2.83
g. Karia. Ön: Zeus Ammon. Arka: Kartal, tripod. Side Müzesi Env.
No. 3657, satın alınma (Lykia – Pisidia – Pamphylia sikkeleri ile
beraber). Ref. Svoronos no. 793.
2
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Side kazılarında toplam 7 adet Ptolemaios sikkesi bulunmuştur ve bunlardan 5 adeti Prof. Dr. S. Atlan tarafından yayınlanmıştır: bk: Atlan 1976, no. 182-184 (5 sikke). Burada sadece
Side Müzesi envanterine alınmış sikkeler dikkate alınmıştır.
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the museum. The find spots of six coins are unknown.
Ten of the Ptolemaic coins belong to the end of the
reign of Ptolemy I – beginning of Ptolemy II; sixteen to
the reign of Ptolemy II; three to the reign of Ptolemy III;
and one to the reign of Ptolemy V. Later periods are not
represented in the Side Museum’s collection. Seventeen
of these coins were struck at Alexandria and other
Egyptian mints; seven in Cyprus; five in Phoenician
mints like Sidon and Tyre; and two were struck at Carian
mints. The mint of one is unidentified. Furthermore, it
was noted that at minimum two coins of Etenna in the
museum collection were struck over Ptolemaic coins.3
The Ptolemaic coins in the Side Museum collection,
most of which were gathered from within the territory
of the museum, reflect the anticipated results both in
historical context and mint distribution.

Seleucid Kingdom
The Side Museum has one silver tetradrachm and fiftythree bronze coins of various denominations from the
Seleucid Kingdom. All were acquired through either
purchase, donation, or confiscation.4 Eight of them
came from villages in the Manavgat district, and nineteen were brought together with coins of Pamphylia and
East Pisidia. Fourteen were brought in the same groups
with coins of West Pisidia and Phrygia. The find spots of
six coins are unknown. In light of this information, it is
possible to state that the Seleucid coins in the museum
reflect the local situation to a great extent, just like the
Ptolemaic coins.
The Side Museum collection has four coins of Seleukos I
(305-281 B.C.); two coins of Antiochos I (281-261 B.C.);
nineteen coins of Antiochos II (261-246 B.C.);5 one of
Seleukos II (246-225 B.C.); three of Achaios (220-214
B.C.); nineteen of Antiochos III (223-187 B.C.); two of
Antiochos IV (175-163 B.C.); one of Demetrios I (161150 B.C.); and one of Diodotos Tryphon (142-138 B.C.).

3

Etenna’s overstrikes on coins of other cities have been studied by H. Köker, particularly through the examples at the
Side Museum and currently prepared for publication; see H.
Köker, “Overstruck Coins of Etenna,” Second International
Congress on the History of Money and Numismatics in
the Mediterranean World, January 5-8, 2017, Antalya
Proceedings (forthcoming).
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dönemine, 1 adedi V. Ptolemaios dönemine aittir. Daha
sonraki dönemler Side Müzesi’nde yansıtılmamaktadır.
Sikkelerden 17 adedi Aleksandreia ve diğer Mısır, 7
adedi Kıbrıs, 5 adedi Sidon, Tyre gibi Phoneikia ve 2
adedi Karia darphanelerine aittir; 1 adedinin darphanesi
saptanamamıştır. Bu sikkeler dışında müzede kaydedilen
en az iki Etenna sikkesinin Ptolemaios sikkeleri üzerine
darp edildiği saptanmıştır3.
Side Müzesi’nde kaydedilen ve büyük çoğunluğu müzenin sorumluluk alanından toplanan Ptolemaios sikkeleri
hem tarihsel olarak hem de darphane dağılımları açısından bölge açısından beklenen sonuçları göstermektedir.

Seleukos Krallığı
Müze envanterinde Seleukos Krallığı’na ait 1 gümüş tetradrahmi ve 53 adet muhtelif bronz birim bulunmaktadır.
Tamamı satın alınma, hibe ve müsadere yollarıyla gelen4
bu sikkelerin 8 adedi Manavgat köylerinden, 19 adedi
Pamphylia ve doğu Pisidia sikkeleri ile beraber müzeye
ulaşmıştır. 14 adet sikke, batı Pisidia ve Phrygia sikkeleri
ile aynı gruplar içinde gelmiştir. 6 sikkenin geliş yerleri
bilinmemektedir. Bu bilgiler ışığında müzedeki Seleukos
sikkelerinin tıpkı Ptolemaios sikkeleri gibi, büyük ölçüde
yerel durumu yansıttığını düşünebiliriz.
I. Seleukos (MÖ 305-281) 4 adet; I. Antiokhos (MÖ
281-261) 2 adet; II. Antiokhos (MÖ 261-246) 19 adet5;

Fig. 9   King Antiochos I, AR tetradrachm, 28 mm., 16.91 g.
Ekbatana. Obv: Antiochos I. Rev: Apollon. Side Museum
Inv. No. 3342, confiscated. Ref. SC no. 409.2.
Res. 9 Kral I. Antiokhos, AR tetradrahmi, 28 mm., 16.91 g.
Ekbatana. Ön: I. Antiokhos. Arka: Apollon. Side Müzesi
Env. No. 3342, müsadere. Ref. SC no. 409.2.
3

Etenna’nın başka yerlere ait sikkeleri kullanarak yaptığı
darplar, özellikle Side Müzesi örnekleri üzerinden H. Köker
tarafından çalışılmış ve yayına hazırlanmaktadır: bk. H.
Köker, “Overstruck Coins of Etenna”, İkinci Uluslararası Ak
deniz Dünyasında Para Tarihi ve Numismatik Kongresi, Koç
Üniversitesi AKMED (yayın aşamasında).

4

Only four Seleucid coins were uncovered at Side, and all of
them were put in a study category due to the poor condition
of preservation.

4

Side kazılarında sadece 4 adet Seleukos sikkesi bulunmuştur
ve bunların tamamı düşük kondisyonları nedeniyle etütlüğe
ayrılmıştır.

5

Apollon/Tripod coins of Antiochos II may be mistaken with
similar coins of Antiochos III. It is likely that some of these
coins might belong to the reign of Antiochos III.

5

II. Antiokhos’un Apollon/Tripod tipli sikkeleri III: Antiokhos’
un benzer sikkeleri ile karışabilmektedir. Bu örneklerin bir kısmının III. Antiokhos dönemine ait olması daha muhtemeldir.
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Considering the importance of the Pamphylian ports
for the Seleucids, particularly their commercial connections, it is striking that the museum has very low
number of Seleucid coins. That especially the kings after
Antiochos III are represented with very few examples is
in conformity with the fact that the Seleucids lost control
over Pamphylia and Pisidia.
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