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EŞEK DERESİ MAĞARASI: KILIKYA’DA GEÇ PLEISTOSEN’E YOLCULUK
EŞEK DERESI CAVE: A JOURNEY TO THE LATE PLEISTOCENE IN CILICIA
Çiler ALTINBILEK-ALGÜL*

Mersin’in Erdemli İlçesi’nde yer alan Eşek Deresi Mağarası, Doğu Sandal ve Karayakup Köyleri’ne çok yakın bir konumda
bulunmaktadır. Mağaranın günümüzden yak. 12.700 yıl öncesine ait olan radyokarbon tarihi şimdilik Kilikya Bölgesi’nin en
erken mutlak tarihidir ve mağara yerleşik yaşama geçiş aşaması öncesine ait veriler sunmaktadır. Söz konusu tarih ile, ilk iskanı
Pleistosen sonlarında, oldukça soğuk bir dönem olan Genç Dryas’a karşılık gelir. Bununla birlikte mağara, Orta Toroslar’ın
güneyindeki vadilerden birinde yer alan konumu sayesinde, bu soğuk dönemde dahi Epipaleolitik dönem toplulukları açısından
uygun bir yaşam alanı sağlamış gibi görünmektedir.
Bölgede son yıllarda yapılan yüzey araştırmaları Kilikya Bölgesi’nin tarihini Paleolitik dönemin erken evrelerine kadar (Alt/Orta
Paleolitik) çekmiş durumdadır. Eşek Deresi Mağarası ise bu durumun Epipaleolitik dönem açısından da geçerli olduğunu
göstermektedir. Mağarada 2019 yılında Mersin Arkeoloji Müzesi başkanlığında başladığımız kazılar bu konuda önemli sonuçlar
vermiştir. Mağaranın en alt tabakasında saptanan mikrolit ağırlıklı yontmataş buluntu topluluğu (yarımaylar, mikro ön
kazıyıcılar, mikro dilgi çekirdekleri), sürtmetaş buluntular ve süs eşyaları Levant Bölgesi Son Natuf yerleşmeleri ile benzerlik
göstermektedir. Bu tabaka olasılıkla tektonik bir hareket sonucu oldukça büyük boyutlu kaya bloklarının düşmesi nedeniyle son
bulmuş, daha sonrasında uzun bir aradan sonra mağaranın ön terası İTÇ, Demir Çağı ve Helenistik dönemde kısa süreli de olsa
yeniden iskan görmüştür. Sunumda kazı çalışmalarına dair sonuçlar ve tabakalanmanın yanı sıra bölgenin Epipaleolitik dönem
açısından önemine değinilecektir.
Anahtar Kelimeler Eşek Deresi Mağarası, Epipaleolitik, Natuf

*Doç. Dr. Çiler Altınbilek-Algül, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim
Dalı, 34134, Balabanağa Mah. Ordu Cad. No.6, Laleli/Fatih İSTANBUL. E-posta: ciler.algul@istanbul.edu.tr, ORCID No. 0000
-0001-6420-940X
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DAĞLIK KILIKYA’DA TARİHÖNCESİ DÖNEMLERE AİT BULGULAR
PREHISTORIC FINDINGS IN ROUGH CILICIA
Orkun Hamza KAYCİ*
Antik Çağlarda üretilen Dağlık Kilikya coğrafi terimi, kabaca günümüzde coğrafi sınırları belirtilen Orta Toroslara denk
düşmektedir. Söz konusu bu büyük bölgede tarihöncesi dönemlere ait verilerimiz, 21. yy da olmamıza rağmen, araştırma
eksikliğinden ötürü, çok yetersiz kalmaktaydı. Bölgeye komşu, Batı Akdeniz yani Antalya bölümünde ve yine doğuda Antakya
Bölümünde gerçekleştirilen araştırmalarda en az 500 binyıllık kesinleştirilmiş mutlak bir tarih olmasına karşın, her iki bölge
arasında yer alan Kilikya’da, araştırma yoksunluğundan dolayı bir bilinmezlik karşımızda durmakta idi. Aslında bu sorunsal
Prehistorya’nın ülkemizde öncüsü olan merhum İ.Kılıç Kökten tarafından 1950’li yıllarda ele alınmıştır. Öncümüz tarafından
yapılan kısa araştırmada, Anadolu da bilinmeyen Üst Paleolitik Dönemin varlığı tespit edilmiştir. Bu sorunsal kapsamında 2014
yılından itibaren Dağlık Kilikya’da gerçekleştirdiğimiz araştırmalarda, Kilikya’nın çok daha erken tarihlere sahip olduğu
anlaşılmıştır. Kilikya’ya komşu olan Hatay ve Antalya kısımları hariç, Orta Anadolu ve Göller bölgesinden de homininlere ait
verilerin gelmesi, bu bölgenin tarihöncesi potansiyelini güçlendirmektedir. Tarsus ve Erdemli ilçelerinde yapılan araştırma
sonuçları, Kilikya’nın dip tarihi ile ilgili önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu sunumda, bölgenin tarihöncesi ile ilgili önemli
sonuçlar ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kilikya, Tarihöncesi, Üst Paleolitik

* Dr. Orkun Hamza Kayci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 43000, Evliya
Çelebi Yerleşkesi, Kütahya - TR. E-posta:orkunkayci@gmail.com. Orcid No: 0000-0002-2334-2316
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BETWEEN FOREST AND COAST: THE FLOTATION OF LOGS IN HITTITE CILICIA
Éric Luc JEAN*
Hittite texts provide the names of many watercourses in connection with religious practices or serving as space or borders delimitations, but they remain very silent about the use of rivers for socioeconomic activities, as transport. Protohistoric Cilicia
may serve as a study case for the potential use of its rivers as means of wood transport by flotation. From both archaeological
evidence and inferences drawn from the interpretation of textual evidence, metallurgy and shipbuilding must have been important activities in Cilicia. Both activities required big amounts of wood, which were supplied by the surrounding forests from the
Taurus and the Amanus ranges. Since land transport from the mountains was particularly difficult until the construction of modern roads, it can be assumed that the conveying of timber were made by rivers. As there is no direct evidence for the flotation of
logs in Cilicia during the Hittite period, indirect information will be induced from, first, the study of wood, its importance, use
and origin, and, secondly, the analysis of the Cilician rivers and their potential use during the 2 nd Millennium BC. A presentation
of the main Cilician rivers and of the changes of their course will show that their navigability was very low, because of flows
very strong (before the construction of the modern dams). Nevertheless, the situation of sites like Kilise Tepe and Sirkeli Höyük
suggest there were river ports. By giving later examples in history (Antiquity, Middle Age, Modern Times…), it will be suggested that the conveying of wood as raw material through flotation of logs was the easiest way to supply ports, cities and other
commercial centres.
Keywords: Hittite, Logs, Cilicia, Kilise Tepe, Sirkeli Höyük

ORMAN VE SAHIL ARASINDA: HİTİT DÖNEMI KILIKIASI'NDA TOMRUKLARIN SUDA
YÜZDÜRÜLMELERI
Hitit metinleri dini uygulamalar ile bağlantılı olarak veya mekan ya da sınır belirlemeye hizmet eden birçok nehir/su yolu isimlendirmeleri sunar ancak nehirlerin ulaşım gibi sosyo-ekonomik kullanımları açısından sessiz kalırlar. Protohistorik Cilicia, nehirlerinde tomrukların akıntı ile yüzdürülmeleri konusundaki potansiyeli açısından incelenecek bir vaka sunar. Hem arkeolojik
veriler hem de yazılı kaynaklardan yapılan çıkarımlar, metalurji ve gemi yapımının Cilicia’daki önemli aktiviteler olduklarını
gösterir. Her iki aktivite için büyük oranlarda ihtiyaç duyulan kereste, Toros ve Amanos dağlarının tepelerindeki ormanlardan
elde edilir. Modern yolların inşasına kadar kara yolu ile nakliye zor olduğundan kereste nakli nehriler vasıtasıyla yapılıyor olmalıydı. Hitit Dönemi Kilikiası'nda tomrukların suda yüzdürülmelerine dair herhangi bir veri olmadığından, dolaylı olarak önce
kerestenin kendisinin irdelenmesi, önemi, kullanımı ve kökeni ile ikinci olarak Cilicia nehirleri ve MÖ 2. bindeki kullanım kapasiteleri incelenerek bilgi edinilmeye çalışılır. Ana Cilicia nehrilerinin ve onların yataklarının değişikliğinin incelenmesi, akıntının çok güçlü olmasından dolayı, sefere elverişli olma oranlarının (modern barajlar inşa edilmeden önce) çok düşük olduğunu
gösterir. Gene de Kilise Tepe ve Sirkeli Höyük gibi yerleşimler, nehir limanlarının olduğunu gösterir. Bu açlışmada tarihteki
daha geç dönem örnekleri verilerek (Antik Çağ, Orta Çağ, Modern Çağ…), kerestenin ham madde olarak limanlara, kentlere ve
diğer ticari merkezlere ulaşmasının en kolay yolunun kerestenin yüzdürülmesi olduğu iddia edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hitit, Tomruk, Cilicia, Kilise Tepe, Sirkeli Höyük

*Dr. Ögr. Üyesi Éric Luc Jean, Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 19 030 İkbalkent Kampüsü, Çorum-TR. E-posta:
ericjean1@yahoo.com Orcid No: 0000-0002-2841-9757.
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GEÇ DEMİR ÇAĞI’NDA OVALIK KILIKIA
SMOOTH CILICIA IN THE LATE IRON AGE
Remzi YAĞCI*
Geç Demir Çağı’nda (MÖ 7-6. yüzyıllar) Ovalık Kilikia ekonomik, ticari ve toplumsal açıdan önemli değişiklikler geçirmiştir.
Tarsus tabakalarına göre bu dönem “Assyrian Period” olarak adlandırılır. Ege kronolojisine göre süreklilik gösteren Geç
Geometrik ve Arkaik Çağları kapsayan bu dönem Ovalık Kilikia’da toponomik ve onomastik olarak oldukça geniş, ancak
yoruma açık tarihsel derinliğe sahiptir. Örneğin bazı kentler isim olarak süreklilik (Tarsa=Tarsus) gösterirken, bazıları yeniden
kurulurken adlarını değiştirmiştir (Egara?=Soloi). Bu kentler kazı raporlarında hem tarihsel ve hem de arkeolojik olarak birlikte
değerlendirilir. Arkeolojik yangın tabakalarına göre Geç Demir Çağı’nın başlangıcı sayılan MÖ 7. yüzyılda, tarihsel olarak
Sanherib seferinin (MÖ 696) bölgedeki yıkıcı etkisiyle ilişkili olarak (yıkımdan sonra) Yeni Assur’un da yönlendirmesiyle ticari
güç dengeleri ve oransal olarak mal çeşitleri değişir. Kıbrıs ve Ege ile olan ticari ilişkiler Ege Bölgesi (özellikle Güney Ionia/
Milet) lehine değişir. Örneğin Orta Demir Çağı’nda daha az olan Grek ithal seramikleri (Örn: Ionia kaseleri, Rhodos Kuşlu
kaseler, Kykladik krater ve tabaklar, Dalga Bezemeli amphoralar, lebetes vb.) nicelik olarak Kıbrıs mallarının yerini alarak
yıkımdan sonra da varlığını artarak sürdürür. Bunlara Korinth, Euboea malları eklenir. Buna karşın siyasi olarak bölgede etkisi
büyük olan Yeni Assur’a ait buluntular sayıca oldukça azdır. Bu tür değişiklikler Tarsus ve Soli’de olduğu gibi kentlerin
yeniden inşa edilmesi ile sakinlerinin yeni gelen topluluklarla birlikte kullandığı kap çeşitlerinin kendiliğinden farklılaşması
olarak yorumlanmaktadır. Mimari olarak da Soli akropolünde görülen değişimler Ovalık Kilikia’da Rhodos ya da Ion
kolonizyonuyla ilişkilendirilmektedir. Yeni Assur kaynaklarında adı geçen Iamaniler Ovalık Kilikia açıklarında Assurlulara
karşı savaşmış ve resmi kayıtlara göre yenilmişlerdir. Bu durumda Kilikia’da Doğu Ionların varlığından söz edilebilir. Geç
Demir Çağından önce Kıbrıs ticaretini yürüten Fenikeliler 7. yüzyıldan başlayarak Ovalık Kilikia’dan çekilmişlerdir. Buna
karşılık Arkeolojik verilere göre Ovalık Kilikia’nın batısında ticari mal grupları arasında Ege’nin etkisi artmıştır. Bu bildiride
Ovalık Kilikia’da MÖ 7-6. yüzyılda olan değişiklikler ağırlıklı olarak onomastik, toponomik sorunlara değinilerek; mimari,
seramik ve tarihsel verilere göre irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ovalık Kilikia, Demir Çağ, Tarsus, Soli, Rhodos

*Prof. Dr. Remzi Yağcı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Müzecilik Bölümü, İzmir-TR. E-posta:remziyagci@gmail.com
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FROM CYPRUS TO SICILY AND SARDINIA: COOPERATION IN THE MEDITERRANEAN,
CONVERGENCE OF COMMON INTERESTS
Bülent KIZILDUMAN*
In the Mediterranean world as of the Late Bronze Age, the exchange of raw materials and certain goods groups are of great importance in the establishment of a commercial relationship based on barter. In this structure, especially ports with maritime
route networks, maritime knowledge, and cultural diversity have been very important. The fact that the goods of Cypriot origin
are especially common in the Eastern Mediterranean shows that Cyprus was one of the active actors in the Mediterranean commercial structure between the 14th-12th centuries BC. Cypriot ceramic wares, ox-hide ingots, and bronze items are found in the
Mediterranean Hinterland, not only in the Eastern Mediterranean but also, unsurprisingly, in many sites on the islands of Sicily
and Sardinia. However, products belonging to these islands are more limited in Cyprus. Products from these islands are found
in Hala Sultan Tekke, Maa-Paleoksatro, Pyla-Kokikokremnos, Sinda-Sırataş in Cyprus. As well as, it is noteworthy that many
typologically similar bronze works of Cypriot origin found on these islands are also found on Kaleburnu-Kral Tepesi. It is
thought that the route where the commercial connection between these three islands took place was generally made over the
southern coastline of Cyprus. However, as the Kral Tepesi material shows, it is possible that this route can be carried out more
reliably in a long time by following the coastal coastline by passing over the Karpaz peninsula and the Cilicia region of Anatolia. Regardless of which region this route passes through, it seems that as a result of the reflection of common interests, Cypriot
goods have products and goods that are more in demand in the Central Mediterranean region. However, it is not possible to say
that there is a great demand for Sardinia-Sicilian goods in Cyprus.
Keywords: Cyprus, Sicily, Sardinia, Kral Tepesi, Late Bronze Age

KIBRIS’TAN SİCİLYA VE SARDİNYA’YA:
AKDENIZ'DE İŞ BIRLIĞI, ORTAK ÇIKARLARIN YAKINSAMASI
Geç Tunç Çağı itibarıyla Akdeniz dünyasında, takasa dayalı ticari ilişki ağının kurulmasında hammadde alışverişi ve belli mal
grupları büyük önem taşımaktadır. Bu yapı içerisinde özellikle denizel rota ağı, denizcilik bilgisi ve kültürel çeşitliliğe sahip
olan limanlar oldukça önemli olmuştur. Özellikle Kıbrıs kökenli mallara, Doğu Akdeniz’de yoğun olarak rastlanılması
Kıbrıs’ın MÖ. 14-12. yüzyıllar arasında Akdeniz ticari yapısı içerisindeki etkin aktörlerden birisi olduğunu göstermektedir.
Kıbrıs mal ve ürünlerine Akdeniz Hinterlandında sadece Doğu Akdeniz’de değil şaşırtıcı olmayan bir şekilde Sicilya ve
Sardunya adalarındaki çok sayıda merkezde de rastlanılmaktadır. Ancak Kıbrıs’ta bu adalara ait ürünler daha sınırlı sayıdadır.
Bu adalardan ürünlere Kıbrıs’ta Hala Sultan Tekke, Maa-Paleoksatro, Pyla-Kokikokremnos, Sinda-Sırataş’ta rastlanılmaktadır.
Ancak bu adalarda bulunan Kıbrıs Kökenli tunç eserlerin tipolojik olarak birçok benzerinin Kaleburnu-Kral Tepesinde de
olması da dikkat çekicidir. Bu üç ada arasındaki ticari bağın gerçekleştiği güzergâhın genellikle Kıbrıs’ın güney sahil şeridi
üzerinden yapıldığı düşünülmektedir. Ancak Kral Tepesi malzemesinin de gösterdiği üzere olasılıkla bu güzergahın Karpaz
yarımadası ve Anadolu’nun Kilikya bölgesi üzerinden geçerek kıyı sahil şeridini takip ederek daha uzun zamanda daha
güvenilir bir şekilde yürütülmesi de mümkündür. Bu güzergâh hangi bölge üzerinden geçerse geçsin görünen odur ki ortak
çıkarların yansıması sonucunda, Kıbrıs malları Orta Akdeniz bölgesi beğeni düzeyi için daha çok talep gören ürün ve mallara
sahiptir. Oysaki Kıbrıs’ta Sardinya-Sicilya mallarına çok büyük bir talebin olduğunu söylemek mümkün değildir.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Sicilya, Sardunya, Kral Tepesi, Geç Bronz Çağ

*Doç. Dr. Bülent Kızılduman, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü, Kent
Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 99628, Gazimağusa, KKTC, Mersin10,Türkiye.
E-posta: bulent.kizilduman@emu.edu.tr Orcid No: 0000-0002-1715-7106.
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ÇAĞDAŞ ZAMANLARDA FARKLI İFADELER:
LABRAUNDA ANDRON B VE KİRŞU YAPISI

Deniz KAPLAN*

Mimarinin iktidar tarafından kendisini temsil etme aracı olarak kullanılması, mimarinin bir iletişim aracı işlevi görmesine neden
olmuştur. Klasik Dönem’de buna ilişkin en iyi örnek, Atina Akropolü ve onun üzerinde inşa edilen en görkemli yapı Parthenon
Tapınağı iken Akhamenidler için ise başkent Persepolis ve onun saraylarıdır. Bu örneklerdeki mimari formların ihtişamı hala
gözler önündedir ve temsil, hem mimari formların ve elemanların kimliği hem de mimari plastik sayesinde kendini ortaya
koymaktadır. Aslında bugüne kadar farkedilmeyen benzer bir durum, Anadolu’nun Akhamenid egemenliği zamanında iki yapıda
daha karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, yakın tarihlerde inşa edilmiş Labraunda Andron B ve Kirşu Yapısı mimari ve temsil
bağlamında ilk kez karşılaştırılmışlardır. Her iki yapı, dikkat çekici ve sıradışı dış cephe tasarımlarıyla farklı temsili anlatımlara
sahiptirler. Dikkatimizi çeken asıl çarpıcı durum, farklı ve karşıt temsilin Akhamenid İmparatorluğu’nun birer parçasıyken ifade
edilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Akhamenid, Karia, Kilikia, Labraunda, Kirşu, Andron B, Saray

DIFFERING EXPRESSIONS IN CONTEMPORARY PERIODS:
LABRAUNDA B AND KİRSHU BUILDING
The use of architecture as a means of representing itself by the administration in power has lead architecture to function as a
communication tool. The best example of this in the Classical Period was the Athenian Acropolis and the most magnificent
structure built on it, the Parthenon Temple, while for the Achaemenids, the capital Persepolis and its palaces. The magnificence
of architectural forms in these examples is still visible, and the representation reveals itself both through the identity of
architectural forms and elements as well as through architectural plastic. In fact, a similar situation, which has not been noticed
until today, appears in two other structures during the Achaemenid rule of Anatolia. In this study, Labraunda Andron B and
Kirşu Building, which were built recently, are compared for the first time in terms of architecture and representation. Both
buildings have different representational expressions with their remarkable and unusual exterior designs. The most striking
situation that draws our attention is the expression of differing and opposing representations while being part of the same
Empire, namely the Achaemenian.
Keywords: Achaemenids, Caria, Cilicia, Labraunda, Kirşu, Andron B, Palace

*Doç. Dr. Deniz Kaplan, Mersin Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü, 33 342 Yenişehir/
Mersin-TR. E-posta: denizkaplan@mersin.edu.tr Orcid No: 0000-0002-4574- 1035
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SAHNE BİNASI TASARLAMAK: DIOCAESAREA TİYATROSU SAHNE BİNASI MİMARİSİ
Okan ÖZDEMİR
Diocaesarea’daki Tiyatro binası iyi korunmuş durumuyla dikkat çeker. Yapı, Dağlık Kilikia’da Roma İmparatorluk Dönemi’nde
inşa edilmiş olmasından dolayı önemlidir. 2021 yılı itibari ile büyük ölçüde bitirilen kazılarla Tiyatro’nun caveasının ve sahne
binasının mimarisi günyüzüne çıkarılmıştır. Kazılar sonucunda tiyatronun sahne binasının daha önceki önerilerden farklı bir
mimariye sahip olduğu ve bütün olarak bakıldığında dört cephesinde belli seviyede korunduğu anlaşılmıştır. Bu sayede sahne
binasını, detaylı inceleme şansı doğmuştur. Sahne binasında mimari bezemeye sahip 440 parça korunmuştur. Mimari bloklar
üzerindeki bezemeler oldukça çeşitli neredeyse barok özellikler barındıran, Dağlık Kilikia için daha önce karşılaşılmayan yeni
süsleme formlarıdır. Bu bildiride, Diocaesarea Tiyatrosu’nun sahne binasının tasarımı ele alınacaktır. Kazılarla, sahne binasına
ait mimarinin tamamına yakını oraya çıkarılmıştır ve önceki önerilerin aksine iki katlı bir yapılanmaya sahip olduğu tespit
edilmiştir. Sahne binasının cephe tasarımı dikkat çekicidir. Birinci katta mermerden korinth düzeninde sütun ve yerel
kireçtaşından entablatür dizilimi vardır. İkinci katta ise korinth düzeninde yerel kireçtaşından sütun ve entablatür diziliminin
yanında 5 adet alınlık tespit edilmiştir. Söz konusu alınlıklar Diocaesarea tiyatrosuna özgü özellikler barındırmaktadırlar, bu
sebeple özellikle sahne binasının ikinci katı yapının tasarım karakterini oluşturmaktadır. Süsleme formaları ve daha önce tespit
edilen ithaf yazıtı sayesinde sahne binasının dört inşa evresine sahip olduğu da tespit edilmiştir. MS 164 yılında İmparator
Marcus Aurelius ve Lucius Verus Dönemi’nde Doğudaki Zafer (Armenia Zaferi) için adandığı ithaf yazıtı ile tespit edilen yapı,
Septimius Severus ve halefi Caracalla Dönemi’nde ikinci katı çıkılarak tamamlanmıştır. Severus Alexander Dönemi’nde sahne
binasının ikinci katına yapılan eklemeler ve MS 5. yüzyılda sahne binasının son dönüşümüne ait kanıtlar da kazılarda tespit
edilmiştir. Tüm veriler ışığında sahne binası bütün olarak ele alınıp değerlendirildiğinde Kilikia ve Küçük Asya için önemli bir
sahne binası cephe mimarisi tasarımı ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlardan, Ionia, Pamphylia ve Syria Bölgesi mimari
üslupları harmanlanarak hibrid içeriğe sahip ancak ünik özellikler de barındıran bir yapı tasarımının olduğu anlaşılmaktadır. Bu
sayede Kilikia Bölgesi Roma İmparatorluk Dönemi tiyatro mimarisi için önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada ise söz
konusu sonuçlar ve yeni öneriler ayrıntılı olarak ele alınarak veriler bir bütün olarak sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Diocaesarea, Tiyatro, Cilicia, Sahne Binası

DESIGNING SCAENAE: THE SCAENAE BUILDING ARCHITECTURE OF THE
DIOCAESAREA THEATER
The theater building in the ancient city of Diocaesarea, draws attention with its well-preserved condition. The structure is
important because it was built during the Roman Imperial Period in Rough Cilicia. The architecture of the theater's cavea and
the scaenae building was unearthed with the excavations, which were largely completed as of 2021. As a result of the
excavations, it was understood that the scaenae building of the theater had a different architecturel structure as it was suggested
in previous researches. When viewed as a whole, it is preserved to a certain extent on its four facades. In this way, the scaenae
building has a chance to be examined in detail. 440 pieces of architectural decoration were preserved in the scaenae building.
The decorations on the architectural blocks are new forms of decoration that have not been encountered before for Rough
Cilicia, which have quite a variety of almost baroque features.In this paper, the design of the scaenae building of the
Diocaesarea theater will be discussed. Almost all of the architecture belonging to the scaenae building was unearthed during the
excavations and it was determined that it had a two-storey structure, contrary to the previous proposals. The facade design of the
scaenae building is remarkable. On the first floor, there is a marble Corinthian column and an entablature arrangement of local
limestone. On the second floor, 5 pediments were found next to the column and entablature arrangement made of local
limestone in Corinthian order. The pediments in question have features specific to the Diocaesarea theatre, therefore, the second
floor of the scaenae building constitutes the design character of the building. It has also been determined that the scaenae
building had four construction phases, thanks to the ornamental forms and the dedication inscription previously identified. The
building, which was identified with a dedication inscription to the victory in the East (Armenia Victory) in 164 AD during the
reigns of Emperor Marcus Aurelius and Lucius Verus, was completed during the reign of Septimius Severus and his successor,
Caracalla, by reaching the second floor. The additions of the second floor of the scaenae building during the reign of Severus
Alexander and the evidence of the last transformation of the scaenae building in the 5th century AD were also discovered during
the excavations. When the scaenae building is considered and evaluated as a whole in the light of all the data an important
scaenae building façade design for Cilicia and Asia Minor emerges. From the results obtained, it is understood that there is a
building design with hybrid content but unique features by blending the architectural styles of Ionia, Pamphylia and the Syrian
Region. In this way, important results were obtained for the theater architecture of the Roman Imperial Period in the Cilicia
Region. In this study, the results and new suggestions will be discussed in detail and the data will be presented as a whole.
Keywords: Diocaesarea, Theater, Cilicia, Scaenae Building
*Okan Özdemir (MA) Mersin Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 33 343 Çiftlikköy Kampüsü, MersinTR. E-posta: okanozdmir@gmail.com ORCID No: 0000-0003-2829-3290.
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DIOCAESAREA/UZUNCABURÇ ANTİK KENTİ’NDEN BİR ROMA ARABASINA AİT BRONZ
DEKORASYON OBJESİ
Handegül CANLI*
Diocaesarea’da 2021 yılında Hellenistik Kule olarak adlandırılan yapıda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 23 metre
yüksekliğinde korunmuş durumdaki kule yapısının, beş katlı olduğu bilinmektedir. Yapı içerisinde, dört numaralı oda olarak
adlandırılan alanda, MS 6. yüzyılın ikinci yarısı ile MS 7. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen çok sayıda sikke, seramik ve küçük
buluntu ele geçmiştir. Bu çalışma kapsamında ele alınan eser bu alandan ele geçmiş olan özel bir metal buluntudur. Bu
çalışmada, bu buluntunun kimliklendirilmesi, ikonografik ve stilistik tanımlamasının yapılması, kullanım alanı hakkında
görüşler geliştirilmesi ve tarihsel değerlendirmesinin yapılması amaçlanmaktadır. Bronz malzeme ile kalıba döküm tekniği ile
üretilmiş olan eser bir kedigil (aslan/kaplan) figürü onun kaidesine eklenmiş grotesk tiyatro maskından oluşmaktadır. Sağ
pençesi altında bir küre (globus) tutan kedigil sekiz adet memesi ile betimlenmiş dişi bir aslan veya kaplandır. Sahne kedigilin
pençeleri altındaki bir kaide düzlemi ile son bulur ve bu alanın hemen altında içi boş şekilde bir grotesk mask bulunmaktadır.
Figür Bacchic bir ikonografiyi temsil etmektedir. Bu eser altındaki pim deliği ile birlikte Roma Dönemi’nde özel bir kullanımı
olan at arabalarına eklenen bir dekorasyon objesidir. Bazı dört tekerlekli araçlarda, kemerli taban üzerinde figürlü bronz
süslenmeler bulunur. Bu kemerli süslemelerde aslan/kaplan görüntüsü hâkimdir. Çok sayıda aslan/kaplan imgesi dışında yaban
domuzu, centaur, at üzerinde yaralı Amazon, düşmüş bir savaşçı, yatan genç bir adam figürü, Hermes ve Herakles heykelleri de
bu süslemelerde kullanılmaktadır. Bu tip süslemelerin bulunduğu at ve at arabası ile birlikte gömü geleneği olan Pannonia,
Gallia, Moesia ve Thracia mezarlarından Diocaesarea/Uzuncaburç’dan ele geçen eser ile benzer örnekler ele geçmiştir. Hemen
hemen tüm araştırmacılar, Diocaesarea/Uzuncaburç örneğinde de olduğu gibi araba dekorasyonunun baskın Bacchic karakteri
konusunda hemfikirdir. Bu tip araba dekorasyonları ile MS 1. yüzyılın ilk yarısı ile 2. yüzyılın tamamında, İmparatorluk
sınırlarında, tekil buluntu veya bir bütünün parçası olarak karşılaşılmaktadır. Çalışmaya konu olan Diocaesarea/Uzuncaburç’dan
ele geçen örnek ise bu kullanıma işaret eden Kilikia Bölgesi ve Anadolu’da bilinen ilk örnektir. Eserin Bizans Dönemi
kontekstinden ele geçmesi ise bu tip özel objelerin nesiller boyu farklı amaçlarla kullanımının devam etmesine bir örnektir.
Kilikia Bölgesi’nde Bizans Dönemi’nde pagan ikonografilerinin farklı kullanımlarının görüldüğü örnekler mevcuttur. Şaft
kısmında bulunan pim deliği ile kolaylıkla herhangi bir ahşaba monte edilerek kullanımı mümkün olan bu eser sonraki
kullanımlarında bir mobilya dekorasyonu olarak tercih edilmiş olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kilikia Bölgesi, Diocaesarea/Uzuncaburç, Bronz figürin, Roma Dönemi arabası, Mask, Aslan/Kaplan.

A BRONZE DECORATION OBJECT OF A ROMAN CART FROM THE ANCIENT CITY OF
DIOCAESAREA/UZUNCABURÇ
Excavations were carried out in the structure called the ‘Hellenistic Tower’ in Diocaesarea/Uzuncaburç in the year of 2021. It is
known that the preserved tower structure has a height of 23 meters and consists of five floors. A large number of coins,
ceramics and small finds dating to the second half of the 6th century AD and the first half of the 7th century AD were found
inside the building, in the room number four. The work covered in this study is a special metal find from this room. In this
study, it is aimed to identify this find, to make an iconographic and stylistic description, to develop opinions about its usage and
to determine its date. The work, which was produced by the casting technique with bronze material, consists of a feline (lion/
tiger) figure and a grotesque theatrical mask attached to its base. It is a lioness or tiger, depicted with eight feline breasts,
holding a globe (globus) under its right paw. The scene ends with a pedestal plane under the claws of the feline, and just below
this area is a hollow grotesque mask. The figure represents a Bacchic iconography. This work, together with the pin hole at the
bottom, is a decoration object added to the horse carriages, which had a special use in the Roman Period. Some four-wheeled
vehicles have figured bronze ornaments on the arched base. The lion/tiger image is dominant in these arched ornaments. Apart
from many lion/tiger images, wild boar, centaur, injured Amazon on a horse, a fallen warrior, a lying young man figure, Hermes
and Heracles statues are also used in these decorations. Similar examples to the find recovered from Diocaesarea/Uzuncaburç
were found from the tombs of Pannonia, Gallia, Moesia and Thracia regions where there is a tradition of burial with horses and
chariots. Almost all researchers agree on the dominant Bacchic character of a car decoration, as in the example of Diocaesarea/
Uzuncaburç. This type of car decorations are encountered in the first half of the 1st century AD and throughout the 2nd century
AD, either as a single find or as a part of a whole within the borders of the Empire. The example obtained from Diocaesarea/
Uzuncaburç, which is the subject of the study, is the first known example in the Cilician Region and Anatolia that points to this
use. The fact that the work was obtained from the Byzantine period context is an example of the continuation of the use of this
type of special objects for different purposes for generations. There are examples of different uses of pagan iconography in the
Byzantine Period in the Cilician Region. This work, which can be easily mounted on any wood with the pin hole on the shaft,
should have been preferred as a furniture decoration in its later use.
Keywords: Cilicia Region, Diocaesarea/Uzuncaburç, Bronze figurine, Roman carts, Mask, Lion/Tiger
*Dr. Öğr. Üyesi Handegül Canlı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Kahramanmaraş-TR. E
-posta: handegulcanli@gmail.com. Orcid No: 0000-0003-4455-3961
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KILIKIA’DA BİR LİMAN KENTİ KELENDERIS VE BALIKÇILIK FAALİYETLERİ
AN ANCIENT CITY AT CILICIA KELENDERIS AND FISHING ACTIVITIES

Mahmut AYDIN — Zehra BİŞKİN*

Kelenderis antik kenti, Silifke’nin batısında, Anamur’un doğusunda, eskiden Gilindire olarak bilinen, bugünkü Aydıncık
ilçesinde bulunmaktadır. Kente ait kalıntılar, doğuda Sancak burnu ile batıda Karabıyık burnunda bulunan Saplı Ada arasında
kalan ve geniş yay çizen bir koyun arasında toplanmıştır. Kelenderis, 1987 yılından günümüze kadar kazı dönemlerinde aralıksız
kazı ve koruma çalışmalarının yürütüldüğü, 2021 yılından beri de 12 ay çalışılabilen bir antik kenttir. Kentin Roma dönemine
bakıldığında kentin Romalılaşma sürecinin mütevazı ve hızlı bir şekilde MS 1. yüzyıl içerisinde gerçekleştiğini görmekteyiz.
Kelenderis, o dönemlerde küçük ama aktif bir ticaret şehri olarak nitelendirilebilir. Günümüzde ise kentten Klasik ve Hellenistik
dönemlere tarihlenen Nekropoller, Roma dönemine ait Hamam, Odeon, Havuz; MS 5 - 6. yüzyıllara tarihlendirilen Bazilika ve
Liman Mozaiği bulunmaktadır. Ayrıca Osmanlı dönemine ait bir Bağ evi, restore edildikten sonra kazı evi olarak kullanılan taş
yapı ve şapel de yer almaktadır. Dağlık Kilikya’da bulunmasından dolayı tarıma elverişli geniş düzlükleri bulunmayan
Kelenderis, liman kenti olmasından dolayı deniz ticareti, balıkçılık ve balık ticareti yaygın bir şekilde yürütülen kentler
arasındadır. İşlenmiş balıkların ve diğer ticari ürünlerin ticaretini yapmak için gerekli olan tekneler (bunlardan biri Kelenderis
mozaiğinde resmedilmiş) ve teknelerin sığınma yeri olan liman ve çekekler bulunmaktadır. Günümüze kalan kalıntılar liman
kalıntıları tekne inşasında ve tamirinde kullanılan çivilerden başlayarak balıkçılık faaliyetlerinden günümüze ulaşan en yaygın
buluntular oltalar, ağ örgü aletleri ve kurşun, pişmiş toprak ve taş ağ ağırlıklarıdır. Ayrıca balığın yakalandıktan sonra ticari bir
ürüne dönüştürülmesinde önemli rol oynayan balık işleme atölyelerinin parçası olan tuz toplama havuzları, balık tuzlama
havuzları ve tuzlanmış balık depolama amphoraları da ticari balıkçılık yapıldığının somut kalıntılarıdır.
Anahtar Kelimeler: Kelenderis, Mozaik, Balıkçılık, Balık İşleme

*Doç.Dr. Mahmut Aydın, Batman Üniversitesi, Batı Raman Kampüsü, Arkeoloji Bölümü, Batman-TR. E-posta: aydinm135@gmail.com
Orcid No: 0000-0003-4707-5387.
Zehra Bişkin (MA), Kelenderis Antik Kenti, Merkez Mahallesi, Fener Sokak, No:10, Eski Tekel Binası, Aydıncık/Mersin-TR.
E-posta: zehrabiskin@gmail.com Orcid No: 0000-0001-7403-6987.
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DAĞLIK KILIKIA’DA İKİ SERAMİK ÜRETİM MERKEZİ:
ELAIUSSA SEBASTE VE ANTIOCHIA AD CRAGUM
TWO CERAMIC PRODUCTION CENTERS IN ROUGH CILICIA:
ELAIUSSA SEBASTE AND ANTIOCHIA AD CRAGUM

H. Asena KIZILARSLANOĞLU*
Kilikia kıyılarındaki liman kentlerinden Elaiussa Sebaste ve Antiochia ad Cragum, MS 1. yüzyılda kentleşme sürecine giren,
Roma ve Geç Roma Döneminde amphora üretim merkezi kimliği kazanan kentlerdendir. Geç Roma Dönemine tarihlenen fırın
yapılarına rağmen, bölgede yapılan yüzey araştırma verileri dışında, Roma Dönemine tarihlenebilecek bir fırın tespit
edilememiştir. Ancak bu veriler ve seramik buluntuları her iki kentin Roma Döneminde de üretim potansiyelinin var
olabileceğini göstermektedir. Cragum’un, Sebaste’deki Geç Roma Dönemi yapılanmalarının aksine, MS 5. yüzyıl sonrasında
seramik üretimine devam ettiğini, özellikle Roma Hamamı içerisinde ve çevresinde inşa edilen fırınlar belgelemektedir.
Döneme damgasını vuran ticari amphora formlarını üreten kentler, amphora dışında mutfak ve günlük kullanım kaplarını da
aynı fırınlarda pişirmiş olmalıdır. Kentlerin yerel ve ithal formlarında Roma ile Geç Roma Dönemini temsil eden belli gruplar
belirlenmiştir. Ticari amphoralarda görülen farklılıklar bu formlarda da kendini göstermektedir. Çalışmada kentlerin bölge
üretim ağındaki önemi ve ithal buluntular aracılığı ile ticari ilişkileri üzerine durulacaktır. Ayrıca, Elaiussa Sebaste ile
Antiochia ad Cragum kentlerinin yerel ve hem istatistiksel hem de üretim bölgesi açısından ithal seramiklerde görülen
farklılıkları sunularak, bu iki kent özelinde bölgenin doğu ve batısının üretim, ticaret ve hatta belki de ticaret rotalarındaki
farklılıkları tartışmaya açılacaktır. Antiochia ad Cragum’da bulunan seramik malzemenin ön değerlendirmesi sonucu elde
edilen veriler ile Elaiussa Sebaste’nin yayın çalışmaları ile sunulmuş, yerel ve ithal seramik verilerinin karşılaştırmasını sunacak
olan bu çalışma, Roma ve Geç Roma Dönemi seramiğiyle ilgili bölgede yapılan çalışmalara önemli bir katkı sunacaktır.
Önümüzdeki yıllarda devam edecek olan kazılar ve buluntu değerlendirme çalışmaları, şüphesiz seramik buluntular ile
bağlantılı olarak bu çalışmada öne sürülen hipotezleri destekleyecek veya en azından tamamlayacak nitelikte yeni veriler
sunarak cevap bekleyen soruları aydınlatacaktır.
Anahtar Kelimeler: Elaiussa Sebaste, Antiochia ad Cragum, Dağlık Kilikia, Seramik, Üretim,Ticaret

* Dr. Öğr. Üyesi H. Asena Kızılarslanoğlu, Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kuzeykent Kampüsü,
KASTAMONU, E-posta: asenakizilarslan@hotmail.com. ORCID: 0000-0001-6727-8232.
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LIVING ON THE CLIFF: NOTES FROM A DOMESTIC AREA AT ANTIOCHIA AD CRAGUM
Tim HOWE*
While we have learned much about the public areas of Rough Cilicia—Temples, Necropoleis, Baths, Marketplaces and Christian
Churches—little work has been done on more private spaces. This paper will share the findings of the 2019 and 2022
excavation seasons, which focused on the Late Roman/Early Byzantine domestic area at the base of the Acropolis, south of the
Great Bath complex. Special attention will be given to the 6th and 7th Century transitions from habitation to small-scale
agricultural production and what that might tell us about community identity at Antiochia ad Cragum.
Keywords: Antiochia ad Cragum, Rough Cilicia, Domestic Area

SARP KAYADA YAŞANTI:
ANTIOCHIA AD CRAGUM’DAKİ KONUTSAL ALANDAN NOTLAR
Dağlık Kilikia’da kamusal alanlar hakkında- tapınaklar, nekropoller, hamamlar, pazar yerleri ve Hıristiyan kiliseleri- çalışmalar
bulunurken kişisel yaşama ait mekânlar hakkında az araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada 2019 ve 2022 kazı sezonlarında
yoğunlaşmış olduğumuz, akropolis eteklerinde ve büyük hamam kompleksinin güneyindeki Geç Roma/Erken Bizans konut
alanlarından elde edilen bulgular paylaşılır. Özellikle 6. ve 7. yüzyıllarda yerleşimden küçük ölçekli tarımsal üretime geçiş ve
bunun bize Antiochia ad Cragum’daki topluluk kimliği hakkında ne şekilde bilgi vereceği üzerinde durulur.
Anahtar Kelimeler: Antiochia ad Cragum, Dağlık Kilikia, Konutsal Alan

*Prof. Dr. Tim Howe, St. Olaf College, Professor of History & Ancient Studies , Senior Managing Editor, The Ancient History Bulletin, 213
Holland Hall, 1520 St. Olaf Ave, Northfield, MN 55057, 507-786-3826. E-posta: howe@stolaf.edu
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YENİ KAZILAR VE BULUNTULAR IŞIĞINDA ANEMURIUM KÜÇÜK HAMAM
ANEMURIUM SMALL BATH IN THE LIGHT OF NEW EXCAVATIONS AND FINDINGS

Mehmet TEKOCAK – Cihangir ALDEMİR*
Anemurium, Dağlık Kilikia Bölgesi için stratejik bir konuma sahip önemli liman kentlerinden birisidir. Kente ait kalıntılar,
günümüzde Anamur kent merkezine yaklaşık 7-8 km uzaklıkta, Sultansuyu Çayı ile Anamur Burnu arasında yer almaktadır. Bu
kalıntılar arasında şehrin farklı noktalarına inşa edilmiş ve günümüzde çatı yüksekliğine kadar korunmuş 5 adet hamam
bulunmaktadır. Hamamlar boyutsal olarak farklılık göstermekte olup bazıları şehrin yoğun imar faaliyetlerinin olduğu süreçte
bazıları ise daha geç dönemde yapılmışlardır. Bu makalenin konusunu oluşturan Küçük Hamam, kentin geç dönemlerine ışık
tutan ve dönemin gereksinimlerini büyük oranda karşılayan ayrı bir değere sahiptir. Bu yönüyle bir yandan dönemin hamam
mimarisi diğer yandan da kente bağışta bulunan kişiler hakkında bilgiler sunmaktadır. Anadolu’daki “Sıralı Tip” hamam
grubunda yer alan Anemurium Küçük Hamam dikdörtgen planlı ve tonoz üst örtülüdür. 22.00 x 21.00 m. ölçülerinde olup kireç
harç ve yerel moloz taşla inşa edilmiştir. Yapıda ilk kez 1971-1976 yıllarında bir takım çalışmalar yürütülmüş olmakla birlikte
kapsamlı kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları ise 2018-2021 yılları arasında tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Hamamda;
apodyterium (soyunmalık), frigidarium (soğukluk), tepidarium (ılıklık), caldarium (sıcaklık) ve praefurnium (külhan) ile birlikte
6 farklı mekan bulunmaktadır. Bu mekanlardan apodyterium mekanının zeminini kaplayan yaklaşık 60 m 2 lik geometrik
bezemeli zemin mozaiği oldukça dikkat çekicidir. Mozaiğin merkezi noktasındaki dört satırlık Grekçe yazıtta bağışçı
komutanlardan Mouseos’u onurlandıran sözler bulunmaktadır. Yeni dönem kazılarında yapının batısında kentin geç
dönemlerine ilişkin yeni veriler sunabilecek kalıntılara rastlanmıştır. Bu çalışmalar hamamın hem mimarisindeki değişimi hem
de kentin geç dönemlerindeki ihtiyaçlarına yönelik yapılan üretimler hakkında çok önemli bilgiler sunmaktadır. Bunun yanı sıra
ele geçen geç dönem buluntuları ise Küçük Hamam’ın son safhasında Anemurium’daki bazı yapılar gibi asıl fonksiyonu dışında,
ticari/endüstriyel üretim yapılan bir hale dönüştürüldüğüne işaret etmektedir. Nitekim praefurniuma daha sonradan eklenmiş
olan bir seramik fırını bu durumu kanıtlar niteliktedir. Bugüne kadar elde edilen veriler hamamın muhtemelen MS 7. yüzyıldan
sonra tamamen kullanım dışı kaldığını ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Anemurium, Dağlık Kilikia, Roma Hamamı

*Prof. Dr. Mehmet Tekocak, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 42031, Alaeddin Keykubat Kampüsü,
Konya-TR. E-posta: mtekocak@yahoo.com. Orcid No:0000-0002-6923-4230.
Arş. Gör. Cihangir Aldemir, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 42031, Alaeddin Keykubat Kampüsü,
Konya-TR. E-posta: cihangiraldemir@gmail.com. Orcid No: 0000-0001-5930-4621.
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THE COASTAL ROAD OF WESTERN ROUGH CILICIA DURING THE ROMAN EMPIRE
Michael HOFF*
In the early 1960s the epigraphers George Bean and Terence Mitford recorded a milestone inscription located approximately 250
m east of the main gate of Antiochia ad Cragum. In the description of the milestone Bean and Mitford suggest that its location
was probably not far removed from its original position. Study of the milestone findspot in reference to the road leading from the
Gate and passing by the Small Bath and monumental tombs indicates the general topography where the road approaching the
city from the east is located. Approximately 3 km further to the east (near to the modern village of Zeytinada) is located an aqueduct responsible for bringing water to the ancient city. Adjacent to the aqueduct are traces of a likely ancient road. We are now
able to reconstruct the topography of the road between the aqueduct line and its entry into the city. Initial forays west of the city
in search of the road’s continuation, linking Antioch to the next city, Nephelis, have resulted in possible evidence; additional
searching will occur in Summer 2022. Through this research we are revealing the first traces of the major south coast road system that connected these Roman-era cities together. An earlier milestone from Charadros suggests that the road was constructed
under Hadrian. In an article that appeared in 2021, we posit that Hadrian visited these very cities, traveling by the coastal road he
provided. This would account for the numerous dedications to Hadrian that are preserved at several of the cities of western
Rough Cilicia, linked together by this road.
Keywords: Roman Coastal Road, Antiochia ad Cragum, Hadrianus.

ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ’NDE DAĞLIK KILIKIA’NIN SAHIL YOLU
Erken 60’lı yıllarda epigraflar George Bean and Terence Mitford, Antiochia ad Cragum’un ana kapısının aşağı yukarı 250 m
doğusunda bir mil taşı yazıtını tespit ederler. Bean ve Mitford bu mil taşını tanımlarken onun original konumundan çok uzağa
getirilmemiş olduğunu düşündüklerini ifade ederler. Kapıdan devam eden, küçük hamamdan ve monumental mezarlardan geçen
yol referans alınarak mil taşının bulunduğu nokta incelendiğinde, doğudan kente gelen yolun nerede lokalize edildiği genel topografya içinde anlaşılır. Ortalama 3 km daha doğuda (bugünkü Zeytinada köyüne yakın) antik kente su getiren bir aquaeduckt
vardır. Aquaeduckt yanından olası bir antik yolun izleri uzanır. Şimdi aquaeduckt hizasından kente giren yolun topografyasının
rekonstrüksiyonunu yapabiliriz. Kentin batısındaki bazı tahribatlar, Antioch’dan bir sonraki kent Nephelis’e doğru yolun
devamının arayışı sırasında olası izleri görmemizi mümkün kılar; 2022 yaz sezonunda yolun devamını arama çalışmaları devam
edecektir. Bu araştırma ile Roma Dönemi kentlerinin hepsini birbirine bağlayan güney sahilindeki ana yol sistemine ait ilk izler
bulunur. Charadros’tan daha erken bir mil taşı, yolun Hadrianus zamanında inşa edildiğini bildirir. 2021’de yayınlanan çalışmamızda Hadrianus’un bu kentleri kendi olanaklı kıldığı sahil yolundan seyahat ederek geçtiğini ifade ettik. Söz konusu yol ile
birbirlerine bağlanan bir çok Batı Dağlık Kilikia kentinden elde edilen sayısız Hadrianus’a ithaf yazıtı da bu durum ile açıklanabilir.
Anahtar Kelimeler: Roma Sahil Yolu, Antiochia ad Cragum, Hadrianus.

* Prof. Dr. Michael Hoff, University of Nebraska-Lincoln Dept. of Art and Art History, 120 Richards Hall, Lincoln, NE 685880114. E-posta: mhoff1@unl.edu.
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NIOBID HEYKEL GRUBU’NUN
KILIKIA BÖLGESİ İLE BAĞLANTISI ÜZERINE DÜŞÜNCELER
Serra DURUGÖNÜL*
‘Niobe’nin öldürülen çocukları konusu sıklıkla seramik, heykel ve kabartmalarda yansımasını bulur; mitolojisinin ve görselliğe
yansımış verilerin ana mesajının ‘hybris’ yani tanrılara karşı haddini aşmanın cezalandırlacak olması ana fikrini taşıması bunda
önemli bir etkendir.Bazı modern kaynaklar, aşağıda verilen, Plinius’a ait iki ifadeyi (NH 13.11.53; 36.4.28) birbirleri ile bağdaştırmak suretiyle bir yorumda bulunurlar ve Niobe’nin ölmekte olan çocukları heykel grubunun Roma Sosianus Tapınağı’na doğudan
yani Küçük Asya’dan, hatta Cilicia’dan getirildiğini ifade ederler. Üstelik Athenagoras’ın da ifadesi de bu görüşü savunanlara destek verir. Bu makalede, özellikle söz konusu Plinius’un iki ifadesinin ve Gaius Sosianus’un Syria – Cilicia Bölgesi ile ilişkisinin
değerlendirilmesi üzerinden, Roma’da Apollon Sosianus Tapınağı’nda bulunan Niobidlerin cezalandırılması konulu heykel
grubunun, Gaius Sosius tarafından Syria-Cilica Bölgesi’nden Roma’ya götürülmüş olma ihtimali üzerine düşünceler paylaşılacaktır.
Makalenin diğer amacı da heykel çalışmalarında metodolojik zorluklara vurgu yaparak, modern literatürün antik kaynakları yorumlamasındaki farklılıklardan doğan karmaşalara dikkat çekmektir.
Anahtar Kelimeler: Apollon, Niobid Grubu, Apollon Sosianus Tapınağı, Gaius Sosius, Cilicia.

THOUGHTS ON A RELATION OF THE NIOBID STATUE GROUP TO CILICIA
It is a long discussed subject whether the group of ‘The Slaughter of Niobe’s Children’ was taken from Asia Minor, maybe from
Cilicia to Rome. This idea is based on the interpretation of ancient sources mainly on Plinius (NH 13.11.53 and NH 36.4.28). Accordingly it has been suggested that the governor of Cilicia-Syria, Gaius Sosius had transported the original group from Cilicia to
the temple of Apollon Sosianus in Rome. Not a single member of this group belonging to the Classical-Hellenistical Period has been
found east of Rome yet. In this study the ancient sources and modern literature will be summarized and handled in a new aspect.
The aim of this article is also to lay emphasis on the problems of methodology in studying statuary in combination with the ancient
sources and their way of being interpreted by the modern literature.
Keywords: Apollon, Niobid Group, Sosianus Temple, Gaius Sosius, Cilicia.

*Prof. Dr. Serra Durugönül, Mersin Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 33 343 Çiftlikköy
Kampüsü, Mersin-TR. E-posta: sdurugonul@gmail.com. Orcid No: 0000-0002-4574-1035.
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YENİ BULUNTULAR IŞIĞINDA DOĞU DAĞLIK KILIKIA’DA ANIT SÜTUNLAR
Ümit AYDINOĞLU*
Dağlık Kilikia’daki kırsal yerleşimlerde sürdürdüğümüz arkeolojik yüzey araştırmalarında çok sayıda anıt sütun tespit etmiş olmamız, bölgede köklü bir geleneğin varlığına işaret eder. Roma İmparatorluk Dönemi’nde bölgedeki mezarlarla bağlantılı olarak
kullanıldığı tespit edilen bu anıt sütunların, Geç Antik Dönemde de bölgedeki kırsal yerleşim kiliselerinde örneklerinin görülmesi, geleneğin uzun süre devam ettiğini gösterir. Bu bildiride bölgedeki kırsal yerleşimlerdeki mezarlarla bağlantılı kullanıldığı
tespit edilen anıt sütun örnekleri ele alınacaktır. Bu anıt sütunların sahip oldukları ortak özelliklerin değerlendirilmesi bu bildirinin amaçları arasında yer almaktadır. Ayrıca, kullanımda oldukları dönemlere dair tespitlerde de bulunulması amaçlanmaktadır.
Anıt sütun kullanımının kökenleri ve amaçlarına dair çeşitli öneriler de bu bildiride tartışılacaktır. Bu çalışmada ele alınan
sütunlar kaide, sütun, sütun başlığı ve bunun üzerinde yer alan T formlu bloktan oluşan anıtlardır. Sahip oldukları başlıklar ayrı
kesilerek işlenmiş ve sütunlara eklenmiştir. Çoğu zaman bir anakaya platform üzerine yerleştirilen bu anıt sütunlar genellikle bir
mezarın yanında yer almalarına karşın, araştırmalarımızda mezarla bağlantısı olmayan ve nekropolis içerinde bağımsız şekilde
duran örnekler de tespit edilmiştir. Ayrıca, bu anıt sütunların sadece anıtsal mezarlarla birlikte değil khamosoriumlarla birlikte
de kullanıldıklarını tespit etmiş olmamız önemlidir ve buna dair yapılan tespitler ve örnekler bu bildiride ele alınacaktır. Anıt
sütunlarla birlikte Dor ve Korinth sütun başlıklarının kullanıldığı görülür. Tespit edilen bütün Dor başlıkları tek parçadan kesilmiştir ve sütundan bağımsızdır. Sütundan başlığa geçişte bir dış bükey profil görülür ve dekorasyon yoktur. Bölgedeki bu anıtsal sütunlarla ilgili ilk verileri yayınlayan B. Söğüt (Tombs with Monumental Columns in the Olba Region, OLBA XI, 2005,
106) bunları Korinth başlıklı ve Dor başlıklı örnekler olarak gruplar ve Dor başlıklı bazı anıt sütunlarda sütun ve başlığın tek
parça olduğu ve sütundan başlığa geçişte bir dış bükey profil ve boncuk makara dekorasyonu görüldüğü önerir. Anıt sütunlara ait
T formlu bloklar üzerinde sıklıkla kabartmalar yer alır. Bölgede tespit edilen anıt sütunların MS 2 ve 3. yüzyıllara ait oldukları
görülür. Bu sütunların Arkaik Dönem Yunan dünyasında da kullanımları bilinir ve ölen kişiyi temsil eden totemik bir sembol
olduğu önerisinin yanısıra işaretleme amacı ile mezar üzerine yerleştirildiği ve erkekleri temsil ettiğine dair öneriler bulunmaktadır. Anıt sütun kullanımının Roma kentlerinin bir özelliği olduğu bilinir ve birçok kent meydanında örnekleri görülür. Suriye’de
anıt sütunların köklü bir geçmişi olduğu ve sütunlarla birlikte bir heykel kullanma geleneğinin Suriye örneklerinden esinlendiği
düşünülür. W. Ball (Rome in the East The transformation of an empire, London, 2000), bu fikrine ek olarak, bu geleneğin St
Simeon Stylites'i ve onun kuzey Suriye'deki birçok benzer manastırın yanısıra aynı bölgedeki mezar mimarisini de etkilediği
önerir ve anıt sütun geleneğinin batı Akdeniz dünyasını etkilemesinin MÖ 1. yüzyılda Hellenistik yayılımın genişlemesiyle birlikte başladığını belirtir.
Anahtar Kelimeler: Dağlık Kilikia, Anıt Sütun, T-formlu bloklar

MONUMENTAL COLUMNS IN EASTERN ROUGH CILICIA IN THE LIGHT OF NEW FINDS
During the archaeological surveys we carried out in the rural settlements of Rough Cilicia, we documented a large number of
monumental columns. This indicates the existence of a tradition in the region. It has been determined that these monumental
columns were used in connection with the tombs in the region during the Roman Imperial Period. The fact that examples were
seen in churches in rural settlements in the region during the Late Antiquity indicates that the tradition continued for a long time.
In this paper, examples of monumental columns that were found to be used in connection with the tombs in rural settlements in
the region will be discussed. Evaluating the common features of these monumental columns is among the aims of this paper.
Various suggestions regarding the origins and purposes of the use of monumental columns will also be discussed in this paper.
The columns discussed in this study consist of a pedestal, column, column capital and a T-shaped block above it. These monumental columns are often placed on a bedrock platform, and there is usually a tomb nearby. However, in our surveys, examples
that were not connected to the tomb and stood independently in the necropolis were also found. In addition, it has been determined that these monumental columns were used not only with monumental tombs but also with chamosoriums. It is seen that
Doric and Corinthian capitals are used in the monumental columns.

* Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu, Mersin Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü, 33 342
Yenişehir-Mersin-TR. E-posta: uaydinoglu@gmail.com
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Doric capitals are cut from one piece and are independent of the column. A convex profile is seen in the transition from column
to capital and there is no decoration. B. Söğüt (Tombs with Monumental Columns in the Olba Region, OLBA XI, 2005, 106)
who published the first data on these monumental columns in the region groups them as Doric and Corinthian capitals examples.
There are often reliefs on the T-shaped blocks of the monumental columns. It is seen that the monumental columns identified in
the region belong to the 2nd and 3rd centuries AD. These columns are also known to be used in the Archaic Greek world and are
suggested to be a totemic symbol representing the deceased. In addition, there are suggestions that it was placed on the grave for
marking purposes and that it represents men. It is known that the use of monumental columns is a feature of Roman cities and its
examples can be seen in many city squares. It is thought that monumental columns have a deep-rooted history in Syria and the
tradition of using a sculpture with columns was inspired by Syrian examples. W. Ball (Rome in the East The transformation of
an empire, London, 2000) further suggests that this tradition influenced St Simeon Stylites and its many similar monasteries in
northern Syria, as well as funerary architecture in the same area. He states that the influence of the column tradition on the western Mediterranean world began with the expansion of the Hellenistic expansion in the 1st century BC.
Keywords: Rough Cilicia, Monumental Columns, T-shaped block

16

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ
KILIKIA ARKEOLOJİSİNİ ARAŞTIRMA MERKEZİ - V. ULUSLARARASI KILIKIA ARKEOLOJİSİ SEMPOZYUMU
BİLDİRİ ÖZETİ

KILIKIA BÖLGESİ PORTRELERİ VE KONTEKSTLERİ
Ulus TEPEBAŞ*
Dağlık ve Ovalık Kilikia Bölgesi yerleşimlerinde buluntu yeri bilinen portreler vardır. Bu çalışma, bölgenin portrelerinin genel
olarak kontekstleriyle birlikte inceleneceği ilk araştırmalardan birini oluşturur. Bu bildiri kapsamında öncelikle bölgede portre
heykeltıraşlığının gelişimi ele alınacaktır. Bildirinin ana konusunu ise bölgeden ele geçen portreler oluşturmaktadır. Bunlar
arasında tapınak mimarisinde, lahitlerde, ostoteklerde, serbest duran heykellerde ve sunaklarda portre kullanımı vardır.
Örneklendirmek gerekirse bölgede bulunan serbest duran sunaklarda sunağı adayan aile üyelerinin portre betimlemeleri yer
almaktadır. Ne yazık ki bu örnekler tam olarak portre stili göstermekten yoksundurlar. Bölgenin zayıf yerel işçiliğinden
kaynaklanan bu sorunun çözümü tekrarlanan özet ikonografiler ve yazıtlarla çözülmeye çalışılmıştır. Öncelikle bu örneklerde
portre özellikleri tartışılacaktır. Ardından özellikle bu çalışmada kontekstinden farklı yerlerde bulunmuş olan yada konteksti
bilinmeyen örnekler için farklı bölgelerdeki örneklerle karşılaştırma yapılacaktır. Bu bilgiler üzerinden buluntu yeri belli olan
portrelerin bulundukları yerleşimlerde hangi yapılarda veya alanlarda kullanılmış olabileceklerine dair öneriler sunulacaktır.
Buna ek olarak bölge portreleri ve Roma kent merkezli portrelerin ikonografik açıdan farklı özellikleri de bu çalışma içerisinde
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Portre, Kilikia Portreleri, Portre Konteksti, Kilikia’da Portre Heykeltraşlığı.

CILICIAN PORTRAITS AND THEIR CONTEXTS
There are portraits known to be found in the Cilicia Tracheia and Pedias settlements. This study is one of the first researches to
examine portraits of the region, in general, with their contexts. This paper will focus on the development of portrait sculpture in
the region. These include the use of portraits in temple architecture, sarcophagus, ostotecs, free-standing statues and altars. To
give an example, there are inscriptions on the free standing altars which depict the family members who dedicated the altar. On
these altars, the stylistic features to present the portrait feature are not enough. However, the problem of the weakness of the
local craftsmanship in the region in terms of portraits is solved with inscriptions and repeated abstract iconographies. First of all,
the portrait features of Cilician examples will be discussed. The portraits whose contexts are known from different regions will
be compared with Cilician portraits. Thus, it will provide suggestions on which structures or areas portraits may have been used.
In addition, the differences between these portraits and Roman city-centered portrait sculpture due to the iconographic process
are among the subjects to be examined.
Keywords: Portrait, Cilician Portraits, Portrait’s Contexts, Cilician Portrait Sculpture
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IMPERIAL MYSTERY CULT AT THE TEMPLE OF HADRIAN (DONUK TAŞ) IN TARSOS
Winfried HELD*
The results of the survey of the Donuk Taş at Tarsos have allowed the reconstruction of a colossal korinthian pseudodipteros
which has been placed upon a 8 m high podium. Inside the podium was a large underground hall covered by a barrel vault below
the cella of the temple, and accessible most probably through narrow staircases near the cella entrance. Finds of hundreds of
lamps attest to the use and artificial illumination of the hall. The paper will argue that the function of this subterranean hall has to
be seen in the context of the cult of the Roman emperor and specifically with the imperial mystery cult. This is a peculiarity
which can be traced through similar underground structures in imperial cult temples in Anatolia and is also mentioned in some
inscriptions.
Keywords: Donuk Taş, Tarsos, Pseudodipteros, cult, cella.

TARSUS’DA HADRIANUS TAPINAĞI’NDAKİ (DONUK TAŞ) İMPARATORLUK GIZEM
KÜLTÜ
Tarsus’daki Donuk Taş’ta yapılan yüzey araştırmaları sonuçları, 8 m yükselikteki bir podium üzerine yerleştirilmiş olan kolosal
korinth pseudodpiterosun rekonstruksiyonunun yapılmasını mümkün kılar. Tapınağın cellasının altındaki podium kısmının
içinde, tonozlu büyük bir yer altı mekanı varıdır ve buraya büyük bir ihtimalle cella girişinin yanındaki dar merdivenlerden
girilir. Yüzlerce kandilin bulunması bu mekanın suni olarak aydınlatıldığını gösterir. Bu çalışma, söz konusu yer altı mekanının
işlevinin Roma impratorunun kültü, özellikle de impratorluk gizem kültü kontekstinde ele alınması gerektiğini gösterir. Bu özellikli durum, benzer şekilde yeraltı yapılanmaları olan Anadolu’daki imparatorluk kült tapınaklarında da izlenir ve bazı yazıtlarda
da bu duruma değinilir.
Anahtar Kelimeler: Donuk Taş, Tarsus, Pseudodipteros, Kült, Cella.
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ESKİÇAĞDA OVALIK KILIKIA’DA İSKΑN VE GÖÇ
SETTLEMENT AND MIGRATION IN CILICIA PEDIAS
Mustafa Hamdi SAYAR*

Coğrafi konumu nedeniyle kara ve deniz yollarının kavşağında bulunan Ovalık Kilikya eskiçağboyunca çeşitli bölgelerden gelen
insan gruplarının gelip geçtiği bir kısmının da sürekliyaşamak için yerleştiği bir bölge olmuştu. Bölgeye iskân amacıyla ya da
bir bölgeden bir başkabölgeye gitmek için gelenlerin yanısıra, bölgeyi yağmalamak için insan topluluklarının ve çeşitli bölgesel
ya da bölgelerüstü güçlerin askerleri çoğunluktaydı. Oldukça hareketli dış etkilere rağmen Kilikya bölgesinin yerli
unsurlarının da çağlar boyunca varlıklarını sürdürdükleri ve bunun özellikle bölgedeki eskiçağ yazıtlarına yansıdığı
anlaşılmaktadır. Kilikya bölgesi hakkında bilgiler veren eskiçağ tarihi kaynakları Ovalık Kilikya’nın eskiçağ boyunca yaşadığı
çeşitli istilalar, zorunlu göç, depremler ve salgın hastalıklarla değişen nüfus yapısına ve bunun yerleşim yerlerinin ve kırsal
kesimin günlük hayatındaki etkilerine değinmektedirler. Ovalık Kilikya’ya çeşitli bölgelerden gelen insanlar bu verimli
topraklara beraberlerinde sadecefarklı diller ve dini inançlar getirmekle kalmamışlar, aynı zamanda bölgenin yerli halkı ile
birlikte yeni bir sosyokültürel yapının ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Bildiri kapsamında Ovalık Kilikya’nın eskiçağ dönemi
hakkında bilgi veren eskiçağ dönemi kaynakları ve eskiçağdönemi yazılı belgeleri aracılığıyla bölgede MÖ 4. yy. ile MS 4. yy.
arasındaki iskân hareketlerinin gelişimi ve göçler hakkında değerlendirmeler yapılması öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ovalık Kilikia, İskan, Göç
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AMPHILOKHOS: MALLOS SİKKELERİ IŞIĞINDA BİR KTISTES
AMPHILOKHOS: A KTISTES IN THE LIGHT OF MALLOS COINS

Fatih ERHAN*
Antik Çağ’da Kilikia Bölgesi’nin pedias kısmında yer alan Mallos kentinin yeri henüz kesin olarak tespit edilebilmiş değildir. Bu
yüzden kent hakkındaki bilgilerimizin tamamına yakınını antik yazından, epigrafik belgelerden ve sikkelerden öğrenmekteyiz.
Mallos, M.Ö. 5. yy.’dan M.S. 3. yy. ortalarına kadar sikke basmıştır. Bu sikkeler üzerindeki tasvirler kentin coğrafi durumu,
tarihi, kültürel ilişkileri, inanç sistemi, demografik yapısı ve ekonomisi hakkında çok detaylı ipuçları sunmaktadır. Mallos, antik
yazar Arrianos’a göre bir grup Argoslu tarafından kurulmuştur. Antik coğrafyacı Strabon ise kentin Troia Savaşı’ndan dönen
Mopsos ve Amphilokhos tarafından kurulduğunu belirtmektedir. Bu iki iddiayı epigrafik ve arkeolojik olarak kanıtlayacak
belgelere henüz sahip olmasak da, nümismatik veriler antik yazarları destekler niteliktedir. Buna göre, kentin M.Ö. 5-4. yy.’larda
basmış olduğu sikkelerde yer alan sakallı janiform erkek başı tasvirleri ile kimliği belirsiz çıplak kahraman tasvirlerinin bu iki
ktistes’le ilişkili olması muhtemeldir. Roma İmparatorluğu Dönemi sikkelerinde ise, daha kesin kanıtlar ortaya çıkmaktadır.
Nitekim M.S. 2. yy.’dan itibaren sikkelerde görülen ktistes tasvirleri, kentin bir Roma kolonisi olduğu M.S. 3. yy’da doruk
noktasına ulaşır. Bu sikkelerin bazılarında görülen ‘Amphilokhos’ veya ‘Tanrı Amphilokhos’ yazıları, Mallos’un asıl ktistes’inin
Amphilokhos olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tasvirlerde kahraman, çıplak bir genç erkek olarak; yalnız, kent tanrıçası Tykhe
ile birlikte, Tykhe ve Athena Magarsia ile birlikte ve Tykhe ve imparatorlarla birlikte yer almaktadır. Tasvirlerinin tamamında sol
kolunda/elinde veya boynunda khylamis yer alırken, bazen asa da taşır; sağ elinde ise bir defne dalı tutar. Bu belirteçler dışında,
tasvirlerin tamamında yanında kutsal hayvan olarak bir yaban domuzu yer almaktadır. Çok nadiren olsa da, kahramana bir tripod
da eşlik eder. Kahramanın ikonografik olarak Apollon’la neredeyse bire bir aynı şekilde tasvir edilmesi, Amhilokhos’u tanrının
soyuna bağlama çabasıyla açıklanabilir. Bu çalışmada, Mallos sikkelerinde görülen Amphilokhos tasvirlerinden yola çıkılarak,
kentin kuruluşundan Roma İmparatorluğu Dönemi sonuna kadar kahramanın kimliği ve ikonografisi ile birlikte kentin tarihi
irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mallos, Amphilokhos, Ktistes, Mallos, Apollon
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GÜNCEL KAZI VE ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA
KILIKIA PEDIAS’DAKİ EPIPHANEIA ANTİK KENTİ
Hatice PAMİR— Serdar BAĞLIBEL — Orçun ERDOĞAN*
Hatay'ın Erzin İlçesi, Gözeneler'de bulunan Epiphaneia Antik Kenti, yaklaşık 150 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Kentin ilk
adının Oiniandos olduğu bilinmektedir ancak IV. Antiochus Epiphanes tarafından Epiphaneia olarak değiştirilmiştir ve Erken
Bizans dönemi boyunca aynı adla anılmıştır. Hatay Arkeoloji Müzesi başkanlığında 2016-2021 sezonları arasında tiyatro,
bouleuterion/odeion, sütunlu cadde ve tapınak-kilise üzerinde kazılar yapılmıştır. Tiyatronun kalıntıları kentin kuzeyindedir. Kısa
süreli sondajlar yapıldı. Tiyatronun güneyindeki sütunlu caddenin kuzey cephesine bitişik Bouleterion/Odeion'da yapılan
kapsamlı kazılardan sonra yapının kare bir alanda yarım daire biçimli bir yapı olduğu ve etrafı çevrili toplam 6 oturma sırası olan
bir mağara olduğu tespit edilmiştir. parados tarafından. Kentin doğu-batı yönünde uzanan sütunlu caddenin kalıntıları yaklaşık
500 metre izlenebilir. Caddenin batı kesiminde yapılan kazılara göre, yaya kaldırımları ile caddenin genişliği yaklaşık m. 15 m
genişliğinde, kuzey ve güney yönlerde ortalama 7 m genişliğinde sütunlu galerilerle çevrilidir. Arkeolojik kanıtlar, caddenin MÖ
2. yüzyıldan itibaren kullanıldığını ve Geç Antik Çağ'ın son yüzyıllarına kadar devam ettiğini gösteriyor. Muhtemelen bir Roma
tapınağından dönüştürülen kilisede kazı yapılmıştır. Klasik bazilikal planlı yapı, 5.-6. yüzyıl özelliklerini göstermektedir.Bu
bildiri kapsamında kentin ve bölgenin tarihine ışık tutan mozaik döşemeler başta olmak üzere anıtlar ve ilgili buluntular bölge ve
Roma coğrafyası içerisinde ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Epiphaneia, Cilica Pedias, mozaik, tiyatro, bouleuterion/odeion, tapınak-kilise

EPIPHANEIA IN CILICIA PEDIAS
IN THE LIGHT OF RECENT EXCAVATIONS AND RESEARCH
The ancient city of Epiphaneia is located in Gözeneler in the Erzin District of Hatay and covers an area of approximately 150
hectares. The first name of the city was Oiniandos, but it was changed to Epiphaneia by Antiochus Epiphanes IV and was known
by the same name throughout the Early Byzantine period. The excavations under the auspices of the Hatay Archaeology Museum
between the seasons 2016 - 2021 were carried out on the theater, the bouleuterion/odeion, the colonnaded street and templechurch. The remains of the theater lie on north of the city. Short term sondages were conducted. After the extensive excavations
of the Boluterion/Odeion adjacent to the northern side of the colonnaded street to the south of the theater, it was determined that
the building was a semicircular structure in a square area with a cave of 6 seating rows surrounded by parados. The remains of the
colonnaded street extending in the east-west direction of the city can be traced for about 500 meters. According to the excavations
carried out in the western section of the street, the width of the street with the pedestrian side walks is ca. 15 m, surrounded by
colonnaded galleries with an average width of 7 m on the north and south sides. Archaeological evidence suggests that the street
was in use from the 2nd century BC and continued to until the last centuries of Late Antiquity. Another excavation was conducted on the church, which was probably converted from a Roman temple. The building has a classical basilical plan and shows
the characteristics of the 5th-6th century. Within the scope of this paper, the monuments and related finds, especially the mosaic
pavements, which shed light on the history of the city and the region, will be discussed within the region and the Roman geography.
Keywords: Epiphaneia, Cilica Pedias, mosaik, theater, bouleuterion/odeion, temple-church
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VOM MÖRTELMAUERWERK BIS ZUM ‚KAVALIERSTURM‘ – BAUTECHNISCHE UND BAUKONSTRUKTIVE MERKMALE DER BEFESTIGUNGSSYSTEME VON ANTIOCHIA UND IHRE VERBINDUNGEN NACH KILIKIEN UND IN ANDERE REGIONEN DES ÖSTLICHEN MITTELMEERRAUMS
Christiane BRASSE*
Die Stadtmauern von Antiochia am Orontes blicken auf eine spannungsreiche, antike Baugeschichte zwischen Hellenismus und
Spätantike zurück. Im Rahmen einer bauforscherischen Untersuchung konnten sechs antike Hauptbauphasen identifiziert werden,
die zum Teil konstruktive Besonderheiten, etwa scheitrechte Bögen aus miteinander verzahnten Blöcken oder außergewöhnliche
Turm- (‚Kavalierstürme‘) bzw. Kurtinenformen (Arkaden) aufweisen. Im Zuge der Überlegungen zur zeitlichen Einordnung der
einzelnen Bauphasen wurde schnell klar, dass neben den baukonstruktiven Besonderheiten, hauptsächlich die Mauerwerkstechnik
als datierendes Merkmal herangezogen werden musste, da es vielfach oft das einzige, erhaltene Vergleichskriterium ist.
Bei der Suche nach vergleichbaren Beispielen zu den Mauerwerkstechniken und baukonstruktiven Besonderheiten stellte sich
interessanterweise heraus, dass verschiedene Merkmale, etwa die Nutzung von sogenannten ‚Kavalierstürmen‘, auf den syrischen
Raum beschränkt bleiben. Andere Merkmale, etwa die Verwendung von mörtellosem Mauerwerk aus polygonal zugehauenen
Blöcken, ließen sich punktuell auch in den benachbarten Regionen, so auch in Kilikien, wiederfinden. Schließlich wurden weitere
Merkmale, etwa die scheitrechten Bögen aus miteinander verzahnten Blöcken, auch weitab von Antiochia eingesetzt. Im Vortrag
sollen die bautechnischen und baukonstruktiven Eigenheiten der einzelnen Bauphasen der antiochener Stadtmauern vorgestellt
und ihre Bezüge in den östlichen Mittelmeerraum aufgezeigt werden.
Schlüsselwörter: Antiochia am Orontes, Kavalierstürme, Mauerwerkstechniken

HARÇ DUVARDAN SAVUNMA KULESİNE – ANTIOCHIA’NIN SAVUNMA SİSTEMLERİNİN
YAPI TEKNIĞI VE YAPI TASARIMI ÖZELLİKLERİNİN,
KILIKIA VE DİĞER DOĞU AKDENİZ BÖLGELERİ İLE BAĞLANTILARI
Antiochia ad Orontem kent surları Hellenistik Dönem’den Geç Antik Dönem’e kadar geniş bir zaman dilimine geri gider. Yapı
araştırması çerçevesinde altı ayrı Antik Dönem belirlenir. Bunlardan bazıları, kemerlerinin üst kısmı birbirinin içine geçen düz ve
yatay bloklardan oluşarak ya da sıra dışı kulelere (‚Kavalierstürme‘) dolayısıyla arkadlara sahip (‚Kurtinenformen’) olan inşai
özelliker gösterir. Zamansal gelişim konusunda her bir dönem rahatlıkla birbirinden ayrıştırılabilir. Bunda etken olan, yapı tekniği
özelliklerinin incelenmesinin yanı sıra, tek karşılaştırma kriteri sunan özellikle duvar tekniğinin tarihlendirici unsur olarak ele
alınmasıdır. Duvar teknikleri ve yapı tasarımı için karşılaştırma örneklerinin aranması sırasında ortaya çıkan ilginç durum, kuleler (‚Kavalierstürmen‘) gibi özellikli unsurların benzerlerinin Syria coğrafyası ile sınırlı olmasıdır. Harçsız poligonal duvar kullanımı için ise Kilikia gibi belli noktalarda komşu bölgelerden de karşılaştırmalar bulmak mümkündür. Sonuç olarak bu çalışmada Antiochia kent surlarının inşa teknikleri ve tasarımı üzerine her bir dönemi ele alınarak Doğu Akdeniz ile ilişikisi ortaya konulur.
Anahtar Kelimeler: Antiochia ad Orontem, Savunma Kulesi, Duvar Teknikleri
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ISAURIA VETUS AND NOVA: SOME PROBLEMS IN IDENTIFICATION
Hugh ELTON*

The ancient identity of three early Roman sites at the southern edge of the Konya plain, at Bozkır, Aydoğmuş, and Zengibar
Kalesi causes difficulties. The traditional view is that Aydoğmuş was Isaura Nova and Zengibar Kalesi was Isaura Vetus. Significant differences exist between these traditional identifications and those put forward in an article by Syme in 1989 in which Bozkır was identified as Isaura Vetus and Zengibar Kalesi as Isaura Nova. Further complexity is added by the replacement of Isaura
Vetus and Nova with a simple Isaura, then the late Roman creation of Isauropolis, Leontopolis, and Verinopolis.
This presentation explores the epigraphic, historical, and ecclesiastical evidence for these differing identifications, and after placing them in a geographical and Roman administrative context suggests that Syme’s arguments are correct.
Keywords: Bozkır, Aydoğmuş, Zengibar Kalesi, Isauria Vetus, Isuria Nova, Identification

ISAURIA VETUS VE NOVA: BAZI TANIMLAMA PROBLEMLERİ
Konya ovasının güney ucunda bulunan üç erken dönem Roma yerleşiminin; Bozkır’ın, Aydoğmuş’un ve Zengibar Kalesi’nin antik kimliği, tanımlandırılması zorluk yaratmaktadır. Geleneksel görüşe göre Aydoğmuş Isaura Nova, Zengibar Kalesi ise Isaura
Vetus’tur. Bu geleneksel tanımlandırmalar arasında keskin farklılıklar vardır ve 1989’da Syme tarafından ileri sürülen görüşe göre
Bozkır Isaura Vetus ve Zengibat Kalesi Isaura Nova’dır. Karmaşa, Isaura Vetus ve Nova’nın salt Isaura olarak yerleştirilmesi ile
daha da körüklenir; ardından geç Roma’da yaratılan Isauropolis, Leontopolis ve Verinopolis gelir.
Bu çalışmada söz konusu farklı tanımlandırmaların epigrafik, tarihsel ve dini altyapısı araştırılır. Bunların coğrafi ve Roma idari
kontekstine yerleştirilmesinden sonra Syme’nin önerisinin doğru olduğu anlaşılır.
Anahtar Kelimeler: Bozkır, Aydoğmuş, Zengibar Kalesi, Isauria Vetus, Isuria Nova, Tanımlama
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DIE SPÄTANTIKEN NEKROPOLEN BEI SELEUKEIA A.K.
Jon C. Cubas DIAZ*
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den spätantiken Nekropolen bei Seleukeia a.K. und fragt nach den Funktionen, die
Grabdenkmäler über ihre Nutzung als Grablege hinaus hatten und wie diese durch gesellschaftliche Muster und kollektive
Erwartungen geprägt wurden. Insbesondere wird die Bedeutung, welche die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe oder die
Ausübung eines religiösen Amtes bei der Ausgestaltung und räumlichen Positionierung eines Grabdenkmals innehatte,
thematisiert und die Korrelation christlicher und jüdischer Selbstdarstellungsstrategien adressiert. Hierfür werden
funerärarchäologische Befunde mit spätantiken Grabinschriften in Verbindung gesetzt, um der Erarbeitung eines differenzierten
Bildes des Sepulkralwesens des Rauen Kilikiens während der Spätantike beizutragen. Abschließend werden die vorgestellten
Ergebnisse der Siedlung Seleukeia a.K. durch den Vergleich mit weiteren Siedlungen in den funerären Landschaften des
spätantiken Rauen Kilikien, die in vielerlei Hinsicht von Heterogenität geprägt werden, kontextualisiert. Dabei wird der in der
Spätantike sukzessiv stattfindende Wandel mithilfe archäologischer und epigraphischer Befunde deutlich fassbar.
Schlüsselwörter: Seleukeia ad Kalykadnum, Nekropolis, Christlich, Jüdisch.

SELEUKEIA AD KALYKADNUM’DAKİ GEÇ ANTİK NEKROPOLLER
Bu çalışma Seleukeia ad Kalykadnum’daki Geç Antik Dönem nekropollerini irdeler, buradaki mezarların ölünün yatırıldığı yer
olmaları dışındaki işlevlerini araştırır ve bunların toplum modeli ve kollektif beklentiler yönünden nasıl şekillendiği üzerinde
durur. Özellikle ölmüş olan kişinin ait olduğu meslek grubu veya dini pozisyonunun mezarının oluşumunu ve mekânsal
konumunu ne oranda etkilediği; ayrıca Hıristiyan ve Yahudi mezarlarının kendilerini ortaya koyma stratejileri araştırılır. Bunun
için Dağlık Kilikia’nın Geç Antik Dönem’deki gömü olgusunu anlamak amacıyla gömü ile ilintili arkeolojik veriler, Geç Antik
Dönem mezar yazıtları ile ilişkilendirilerek ele alınır. Son olarak Seleukeia ad Kalykadnum yerleşimi adına elde edilen sonuçlar,
Geç Antik Dönem’e ait başka Dağlık Kilikia yerleşimlerinin mezar alanları ile karşılaştırılır ve böylelikle birçok yönden
heterojen yapıları bağlam bütünlüğü içinde sergilenir. Diğer yandan Geç Antik Dönem’de, süreç içinde kendini gösteren değişim
arkeolojik ve epigrafik veriler ile daha açık bir şekilde anlaşılır hale getirilir.
Anahtar Kelimler: Seleukeia ad Kalykadnum, Nekropolis, Hıristiyan, Yahudi
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SERAMİK VERİLERİ IŞIĞINDA GEÇ ANTİK ÇAĞ’DA KILIKIA ÜZERİNE GÖZLEMLER
OBSERVATIONS ON CILICIA IN LATE ANTIQUITY IN THE LIGHT OF CERAMIC DATA
Safiye AYDIN*
Anadolu’nun güneydoğu kesiminde yer alan Kilikia, sahip olduğu doğal ve tarımsal kaynaklar ve deniz ticaretinde jeopolitik
konumunun sağladığı avantajlar ile ön plana çıkan bir bölgedir. Mısır’dan başlayarak Levant, Kıbrıs, Anadolu’nun güney
kıyıları, Girit, Yunanistan ve Roma’ya kadar uzanan, Doğu Akdeniz ekonomisini şekillendiren bu ticaret rotası üzerinde yer alan
Kilikia Bölgesi önemli bir geçiş noktası olmaktadır. Kilikia’da özellikle MS 4.-7. yüzyıllar arasında yaşanan ekonomik
hareketliliğin bölgenin kırsal kesiminin yanı sıra, ticari potansiyele sahip olan liman kentleri ve çevresinde üretimi desteklediği
ve kentlerin ticari hayattaki rollerine ivme kazandırdığı anlaşılmaktadır. Bölgenin ticari ilişkilerini kanıtlayan seramik
buluntuları üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, Geç Antik Çağ’da bölgede seramik ticaretinin değişen tablosunun
anlaşılmasına ışık tutmaktadır. Kelenderis, Olba, Korykos, Elaiussa Sebaste, Soli Pompeiopolis, Tarsus ve Anemurium olmak
üzere dağlık ya da kıyı kesimde konumlanan Dağlık ve Ovalık Kilikia Bölgesi kentlerinin seramik buluntuları bölgenin ticari
ilişkilerine ilişkin veriler sunmaktadır. Bu çalışmada, Geç Antik Çağ’ın popüler seramik gruplarını oluşturan Geç Roma Kırmızı
Astarlı kaplarının (Afrika, Phokaia/Geç Roma C, Kıbrıs/Geç Roma D) bölgesel ölçekteki değişimi değerlendirilerek, Kilikia’nın
Kuzey Afrika, Kıbrıs ve Ege Bölgesi ile gerçekleşen ticari ilişkileri hakkında genel bilgiler vermek amaçlanmaktadır. Roma
Dönemi’nden itibaren seramik üreten Kilikia Bölgesi, Geç Antik Çağ’da Doğu Akdeniz’de Geç Roma 1 (LRA 1) amphoraları
üreten bir merkez haline dönüşmekte; bölgenin ticari değere sahip olan ürünleri de bu amphoralar aracılığıyla geniş bir
coğrafyaya dağılmaktadır. Kilikia’nn dış ticaretine kaynak oluşturan sözü geçen amphoraların yanı sıra, bölgede tespit edilen
Suriye-Filistin, Mısır, Afrika ve Ege Bölgesinden gelen Geç Antik Çağ amphoraları da bölgenin sahip olduğu ticari dinamiklerin
değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Kırmızı astarlı sofra kapları yanında, ticari amphoralar, ithal ya da bölgesel/yerel
üretimle bağlantılı olabilecek unguentarium, kandiller ve günlük kullanım kapları da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu
çalışma, Kilikia’nın Geç Antik Çağ seramik repertuvarının ortaya çıkarılmasının yanı sıra, Kilikia arkeolojisine de katkı
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kilikia, Geç Antik Çağ, Akdeniz, Ticaret, Ekonomi, Seramik.
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TARSUS HİNTERLANDI GEÇ ANTİK DÖNEM YERLEŞİMLERİ VE HIRİSTİYANLIK
DÖNEMİ DİNİ YAPILARI
Şener YILDIRIM*
Tarsus, Antik ve Geç Antik Dönem boyunca Kilikia Bölgesinin en önemli kenti durumundadır. Kent, Antik Dönem boyunca
bölgenin idari merkezi olmuştur. Merkez olma durumu, Hıristiyanlığın yayılımı ve imparatorluk dini olmasından sonra da,
bölgenin dini merkezi olarak devam etmiştir. Tarsus’un önemi, büyüklüğü ve zenginliği hiç şüphesiz coğrafi konumu ile
doğrudan ilgilidir. Kydnos Nehrinin sağladığı geniş ve verimli alüvyon ovasındaki tarımsal üretim ile kuzeyindeki dağlık
coğrafyanın alt kotlarında gerçekleştirilen yoğun zeytinyağı ve şarap üretimi kentin en önemli ticari ürünlerini oluşturmuş
olmalıdır. Anadolu’nun iç bölgelerini Suriye coğrafyasına bağlayan Via Tauri, her dönem çok önemli bir geçiş güzergâhı
olmuştur. Tarsus’un bu güzergâh üzerinde yer alması da kentin önemini ve büyüklüğünü etkileyen temel unsurlardan biridir.
2016 yılında başlayan Tarsus Hinterlandı Yüzey Araştırması projesinde Tarsus’un kuzeyinde yoğunlaşan bir çalışma
gerçekleştirilmektedir. Kentin önemli tarımsal üretiminin gerçekleştirildiği bu coğrafyada Via Tauri üzerinde ya da yakınında
çok sayıda Antik Dönem yerleşimi tespit edilmiştir. Bu yerleşimlerin büyük bir bölümünün de Geç Antik Dönem boyunca
varlıklarını sürdürdükleri anlaşılmaktadır. Tarsus’a bağlı kırsal karakterli bu yerleşimlerde bugüne kadar 14 kilise tespit
edilmiştir. Bölgede tespit edilen kiliseler, küçük boyutlu basit köy kiliseleri olarak tanımlanabilir. Apsisleri dışa taşkın şekilde
yapılan kiliselerin az sayıdaki mimari plastik ve liturjik elemanları da son derece sade ve primitif özellikler göstermektedir. Bu
kiliselerden Can Deresi Kilisesi ile Ulaş Köyü kırsalında bulunan kilise, tek nefli olmalarıyla, üç nefli Hellenistik bazilikal planlı
olan diğer örneklerden farklılaşmaktadır. Hacı Hamzalı Yukarı Kilise ve Yukarı Kale mevkiinde yüksek bir çevre duvarı içinde
inşa edilmiş olan kilise, daha erken bir yapının üzerine inşa edilmiş olmalarıyla da bir dönüşümün göstergesi olarak kabul
edilebilir. Yüzey araştırmasının gerektirdiği araştırma teknik ve yöntemleri, belgeleme için son derece uygun olsa da yeterli
arkeolojik verilere ulaşılamadığı için mimarinin kesin tarihlendirilmesi konusunda yeterli olamamaktadır. Bu nedenle, plan
özellikleri ve az sayıdaki plastik verilere göre, kiliselerin genel olarak Erken Bizans Dönemi içinde inşa edilmiş oldukları
önerilebilir. Ancak, Ulaş Köyü kırsalında yer alan tek nefli yapı ise olasılıkla Orta Bizans Dönemi ya da hemen sonrasına
tarihlenebilir.
Anahtar Kelimeler: Tarsus, Via Tauri, Hıristiyanlık, Dini Yapılar.

LATE ANTIQUE SETTLEMENTS AND RELIGIOUS STRUCTURES OF CHRISTIANITY IN
THE HINTERLAND OF TARSUS
Tarsus was the most important city of the Cilician Region during the Antiquity and Late Antiquity. It was the administrative
center of the region. Tarsus became the religious center of the region after the spread of Christianity. Undoubtedly, the
importance, size and wealth of Tarsus are directly related to its geographical location. The agricultural production in the wide
and fertile alluvial plain which is provided by the Kydnos River and the making of olive oil and wine intensively in the lower
parts of the mountainous geography in the north must have created the most important commercial products of the city. Via
Tauri, which connects the inner part of Anatolia to Syria, has always been a very important as a transit route. The fact that Tarsus
is located on this route is one of the main factors affecting the importance and size of the city. The ‘Tarsus Hinterland Survey
project’, which started in 2016, focused on the north of Tarsus. In this geography, where the city's important agricultural
production is made, many ancient settlements have been identified on or near Via Tauri. It is understood that a large part of these
settlements continued their existence during the Late Antiquity. Fourteen churches were determined in these rural settlements of
Tarsus. The churches identified in the region can be defined as small-sized simple village churches. The apses of them were
constructed in a protruding way. The few architectural plastic and liturgical elements which were found, show very simple and
primitive features. Among these churches, Can Deresi Church and the church found in the countryside of Ulaş Village differ
from other three naved Hellenistic basilical planned examples, as they are single-naved. Hacı Hamzalı Yukarı Church and C
Church in Yukarı Kale location can be considered as the indicators of a transformation as they were built on a previous structure.
Although the research techniques and methods required by the survey are quite suitable for documentation, they are not
sufficient for the precise dating of the architectural heritage since sufficient archaeological data cannot be obtained. Therefore, it
can be said that the churches were generally built during the Early Byzantine Period according to the features of plan and the few
plastic data. However, the single-naved building located in the countryside of the Ulaş Village can probably be dated to the
Middle Byzantine Period or immediately after.
Keywords: Tarsus, Via Tauri, Christianism, Religious Structures
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EARLY CHRISTIAN CHURCHES IN PISIDIA. AN OVERVIEW OF THE FIELDWORK DONE
IN 2016-2019
Cindy KNOP KESKİ*
Within the scope of my doctoral thesis lies the early Christian architecture of the ancient highland region Pisidia, which is located
in the western Taurus mountains and extends geographically from the coastal lowlands of Antalya at south until the great lakes
Burdur, Eğirdir and Beyşehir at north. Due to their wealthy number of Christian buildings the region provides excellent conditions for research work. In Pisidia, several episcopal cities are located and also the rural countryside points out evidence for a
distinct ecclesiastical life. The spectrum of ecclesiastical building stock in the investigation area ranges from small chapels to
wide-ranging facilities with numerous additions. The building typology is formed by the basic design of a three-aisled basilica.
Within this pattern there are numerous regional shapes. Most of the building structures originate from the 5 th or 6th century. Earliest buildings can be dated until late 4th century. Since in the entire Roman Empire examples of the very first Christian centuries
are rare, Pisidia has an important function within the research of early Christian architecture. The conclusions on the ecclesiastical building structures should also lead to a more precise picture of the religious development process of the region in late antiquity as well as their impact on architecture, cities and society. Within the framework of annual surveys in Pisidia - Kuzey Pisidia
Yüzey Araştırması - conducted by Dr. Fikret Özcan from Süleyman Demirel University, Isparta - several ecclesiastical building
structures could be recorded and documented within the years of 2016 - 2019. The focus of investigation was generated by the
ancient cities of „Kapıkaya“, Tymbriada und Mallos as well as the survey of the rural countryside. The results of the fieldwork
will be regardingly presented below.
Keywords: Pisidia, Chruches, Kapıkaya, Tymbriada

PISIDIA’DAKİ ERKEN HIRISTIYANLIK KİLİSE YAPILARI. 2016-2019 YILLARI ARAZİ ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ
Doktora tezim kapsamında batı Toroslar’da yer alarak güneyde sahil kesimindeki Antalya’ya ve oradan Burdur, Eğirdir büyük
göllerine ve kuzeyde Beyşehir’e uzanan Antik Çağ’daki Pisidia’nın yüksek kesimlerinde yer alan Erken Hıristiyanlık Dönemi’ne
ait mimari ele alınır. Bölgedeki sayıca zengin olan Hıristiyanlık Dönemi yapıları araştırma yapmak için son derece iyi şartlar
sağlar. Pisidia’da bazı episkoposluk kentleri yer alır ve kırsal kesim de dikkate değer rahiplere özgü dini bir yaşama işaret eder.
Araştırma alanındaki söz konusu dini yapıların çeşitliliği küçük şapellerden, sayısız eklentilerlere sahip büyük yapılara uzanır.
Yapı tipolojisi, temel üç nefli bazilikalardan oluşur. Bu oluşum içinde, sayısız bölgesel plan görülür. Yapıların birçoğunun ilk
yapım evresi 5. veya 6. yüzyıldır. En erken yapılar 4. yüzyıla kadar tarihlenebilir. Roma İmparatorluğu’nun, Hıristiyanlığın ilk
yüzyıllarına ait örnekleri çok az olduğundan, Pisidia’nın erken Hıristiyanlık mimarisinin incelenmesi önemlidir. Dini mimariye
ait yapıların çalışılmasından elde edilen sonuçların, bölgenin Geç Antik Dönem’de yer alan dini gelişime ait bilgi vermesi ve
bunun mimari, kentler ve topluma yansıması hakkında daha kesin sonuçları yansıtması beklenir. 2016 – 2019 yıllarını kapsayan
ve yıllık olarak Isparta, Süleyman Demirel Universitesi’nden Prof. Dr. Fikret Özcan başkanlığında yürütülen ‘Pisidia - Kuzey
Pisidia Yüzey Araştırması çerçevesinde, bazı dini yapılar tespit edilerek dökümantasyonları yapılır. Araştırmanın odak noktasını
Kapıkaya, Tymbriada ve Mallos antik kentleri oluştururken aynı zamanda kırsal kesimlerde de yüzey araştırması sürdürülür. Bu
çalışmada söz konusu araştırma sunulur.
Anahtar Kelimeler: Pisidia, Kiliseler, Kapıkaya, Tymbriada
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