
Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü
Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations

ANADOLU AKDENİZİ
Arkeoloji Haberleri

2012-10

News of Archaeology from
ANATOLIA’S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED

(Ayrıbasım/Offprint)



•	 Thomas	Marksteiner’ın	Ardından	 Martin	Zimmermann	 1

KAZI RAPORLARI
•	 Alara	Kazısı	2011	 Osman	Eravşar	 4

•	 Antiochia	ad	Cragum	Arkeolojik	Araştırma	Projesi:		 Michael	Hoff	–	Rhys	Townsend	
	 Kuzeydoğu	Tapınak	2011	Sezonu	 Ece	Erdoğmuş	–	Birol	Can	 9

•	 2011	Yılı	Arykanda	Kazısı	 Cevdet	Bayburtluoğlu	–	V.	Macit	Tekinalp	 15

•	 Hacılar	Büyük	Höyük	2011	Yılı	Kazıları	 Gülsün	Umurtak	–	Refik	Duru	 21

•	 Karain	Mağarası	2011	Kazıları	 Metin	Kartal	–	Işın	Yalçınkaya	 27

•	 Kastabala-Hierapolis	Kazısı	2011	 Turgut	H.	Zeyrek	 30

•	 Kaunos	2011:	Sempozyum,	Kazı,	Araştırma,	 Cengiz	Işık	 34	
	 Restorasyon,	Konservasyon,	Onarım	ve		
	 “Arkeolojik	Park”	Projeleri	

•	 Kelenderis	2011	Yılı	Kazıları	 K.	Levent	Zoroğlu	 40

•	 Kibyra	2011		 Şükrü	Özüdoğru	–	F.	Eray	Dökü	 46

•	 Ksanthos	Antik	Kenti	2011	Yılı	Çalışmaları	 Burhan	Varkıvanç	 53

•	 Limyra	2011	 Martin	Seyer		 59

•	 Myra-Andriake	Kazıları	ve	Araştırmaları	2011	 Nevzat	Çevik	–	Süleyman	Bulut		 65	
	 	 Engin	Akyürek

•	 Olba	(Mersin,	Silifke)	2011	Kazıları	 Emel	Erten	 73

•	 Olympos	Kazısı	2011	 B.	Yelda	Olcay	Uçkan	 78

•	 Perge	2011		 Halûk	Abbasoğlu	 82

•	 Pisidia	Antiokheiası	Kazısı	2011	 Mehmet	Özhanlı	 88

•	 Rhodiapolis	Kazıları	ve	Çevresi	Yüzey	 İsa	Kızgut	 93	
	 Araştırmaları	2011

•	 2011	Yılı	Silifke	Kalesi	Kazı	Çalışmaları	 Ali	Boran	 99

•	 Soli/Pompeiopolis	2011	Kazıları	 Remzi	Yağcı	–	Fatih	Hakan	Kaya	 103

•	 Suluin	Mağarası	Kazısı	2011	 Harun	Taşkıran	 106

•	 Tatarlı	Höyük	Kazısı	2011	 K.	Serdar	Girginer	 110

•	 Yumuktepe:	2011	Kazıları	 Isabella	Caneva	 115

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI
•	 Akdeniz	Kıyıları	Arkeolojik	Sualtı	 Harun	Özdaş	–	Nilhan	Kızıldağ	–	Emre	Okan	 119	
	 Araştırmaları	2011

•	 Aspendos	Yüzey	Araştırmaları	2011	 Veli	Köse	 125

İÇİNDEKİLER



•	 Obituary	for	Thomas	Marksteiner		 Martin	Zimmermann	 1

EXCAVATION REPORTS
•	 Excavations	at	Alara	2011	 Osman	Eravşar	 4

•	 Antiochia	ad	Cragum	Archaeological	Research	 Michael	Hoff	–	Rhys	Townsend	
	 Project:	Northeast	Temple	2011	Season	 Ece	Erdoğmuş	–	Birol	Can	 9

•	 Excavations	in	Arykanda	in	2011	 Cevdet	Bayburtluoğlu	–	V.	Macit	Tekinalp	 15

•	 Excavations	at	Hacılar	Büyük	Höyük	2011	 Gülsün	Umurtak	–	Refik	Duru	 21

•	 Excavations	at	Karain	Cave	in	2011	 Metin	Kartal	–	Işın	Yalçınkaya	 27

•	 Excavations	at	Kastabala-Hierapolis	in	2011	 Turgut	H.	Zeyrek	 30

•	 Kaunos	2011:	Symposium,	Excavation,	Surveys,		 Cengiz	Işık	 34	
	 Restoration,	Conservation,	Repair	and		
	 “Archaeopark”	Projects

•	 Excavations	at	Kelenderis	in	2011	 K.	Levent	Zoroğlu	 40

•	 Kibyra	2011		 Şükrü	Özüdoğru	–	F.	Eray	Dökü	 46

•	 Work	in	the	Ancient	City	of	Xanthos	in	2011	 Burhan	Varkıvanç	 53

•	 Limyra	2011	 Martin	Seyer		 59

•	 Excavations	and	Surveys	at	Myra-Andriake	in	2011	 Nevzat	Çevik	–	Süleyman	Bulut	 65	
	 	 Engin	Akyürek

•	 Excavations	at	Olba	(Silifke,	Mersin)	in	2011	 Emel	Erten	 73

•	 Excavations	at	Olympos	in	2011	 B.	Yelda	Olcay	Uçkan	 78

•	 Perge	2011		 Halûk	Abbasoğlu	 82

•	 Excavations	at	Pisidian	Antioch	in	2011	 Mehmet	Özhanlı	 88

•	 Excavations	at	Rhodiapolis	and	Surveys	in	 İsa	Kızgut	 93	
	 the	Environs	in	2011

•	 Excavations	at	Silifke	Citadel	 Ali	Boran	 99

•	 Excavations	at	Soli/Pompeiopolis	in	2011	 Remzi	Yağcı	–	Fatih	Hakan	Kaya	 103

•	 Excavations	at	Suluin	Cave	in	2011	 Harun	Taşkıran	 106

•	 Excavations	at	Tatarlı	Höyük	in	2011	 K.	Serdar	Girginer	 110

•	 Yumuktepe:	The	2011	Season	 Isabella	Caneva	 115

SURVEY REPORTS
•	 Underwater	Archaeological	Surveys	along	the	 Harun	Özdaş	–	Nilhan	Kızıldağ	–	Emre	Okan	 119	
	 Mediterranean	Coastline	2011

•	 Surveys	in	Aspendos	in	2011	 Veli	Köse	 125

CONTENTS



•	 Beydağları	Yüzey	Araştırmaları	2011	 İsa	Kızgut	–	Emrah	Akalın	 131

•	 Boğsak	Adası	Yüzey	Araştırması	2011	 Günder	Varinlioğlu	 137

•	 Burdur	Ovasında	İskan:	2010	ve	2011	Sagalassos	 Eva	Kaptijn	–	Ralf	Vandam		 142	
	 Projesi	Yüzey	Araştırmaları	 Jeroen	Poblome	–	Marc	Waelkens

•	 Düver	Yerleşim	Tarihi	Araştırmaları	2011	 Tarkan	Kahya	 148

•	 Isparta	ve	Burdur	2011	Yılı	Yüzey	Araştırmaları	 Mehmet	Özsait	 154

•	 Isparta	İl	Bütünü	Arkeolojik	Yerleşmeleri		 Pervin	Şenol	 164	
	 Risk	Analizi	ve	Koruma	Modeli	Önerisi:	
	 Atabey	ve	Gönen	İlçeleri	Etabı	Araştırması

•	 Isparta	Bölgesi	Arkeolojik	Yüzey	Araştırması	2011:	 Bilge	Hürmüzlü	–	Kay	Kohlmeyer		 169	
	 Konane	(Conana)	Antik	Kenti	ve	Çevresi	 Paul	A.	Iversen	–	Arzu	İnan	
	 	 Pervin	Şenol	–	Uygar	Hecebil

•	 Kibyratis	Araştırmaları	2011	 Thomas	Corsten	–	Oliver	Hülden	 174

•	 Dağlık	Kilikia’da	Kentleşme	ve	Tarımsal		 Ümit	Aydınoğlu	 178	
	 Organizasyon	Araştırmaları	2011

•	 Dağlık	Kilikya	Yaylaları	Arkeolojik	Yüzey	Araştırması:	 Ünal	Akkemik	–	Hülya	Caner		 183	
	 Ormansızlaşma	Araştırması	2011	 Grace	Conyers	–	Nurgül	Karlıoğlu	
	 	 Matthew	J.	Dillon	–	Nicholas	K.	Rauh	
	 	 Lawrence	Theller	

•	 Dağlık	Kilikia	2011:		 Hamdi	Şahin	 188	
	 Yerleşim	Tarihi	ve	Epigrafya	Araştırmaları

•	 Doğu	ve	Kuzeydoğu	Likya	–	Güneybatı	Pisidya	 Bülent	İplikçioğlu	 192	
	 Epigrafik–Tarihî	Coğrafî	Yüzey	Araştırmaları		
	 Projesi	2011

•	 Oinoanda	Araştırmaları	2011	 Martin	Bachmann	 195

•	 Sillyon	ve	Çevresi	Yüzey	Araştırması	2011	 Elif	Özer	–	Murat	Taşkıran	 204

•	 Termessos’taki	Su	Yapıları	Araştırması	2011		 Mehmet	Kürkçü	 209

•	 Tlos	Epigrafya	Araştırmaları	2011		 Martin	Zimmermann	–	Denise	Reitzenstein	 215

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI

•	 Antalya,	Kaleiçi	148	Ada	3-4-31	Parsellere	Ait		 Mustafa	Demirel	–	Çaylan	Ulutaş		 218	
	 Sondaj	Kazısı	 Ferhan	Büyükyörük	

•	 Eudokias	Antik	Kenti	Doğu	Nekropolü:	 Hülya	Yalçınsoy	–	Süleyman	Atalay	 223	
	 267	Ada	18	Parseldeki	Tonozlu	Khamosorion	Tipi	
	 Mezarları	Kurtarma	Kazısı	

İÇİNDEKİLER



•	 Surveys	in	the	Beydağları	2011	 İsa	Kızgut	–	Emrah	Akalın	 131

•	 Survey	on	the	Boğsak	Island	2011	 Günder	Varinlioğlu	 137

•	 Inhabiting	the	Plain	of	Burdur:		 Eva	Kaptijn	–	Ralf	Vandam	 142	
	 2010	and	2011	Sagalassos	Project	Survey	 Jeroen	Poblome	–	Marc	Waelkens

•	 Surveys	in	the	Settlement	History	of	Düver	in	2011	 Tarkan	Kahya	 148

•	 Surveys	in	Burdur	and	Isparta	in	2011	 Mehmet	Özsait	 154

•	 Risk	Analysis	and	Protection	Model	Proposal	 Pervin	Şenol	 164	
	 for	Archaeological	Settlements	in	Isparta	Province:	
	 Atabey	and	Gönen	Districts

•	 Archaeological	Surveys	in	the	Isparta	Region	in	2011:		 Bilge	Hürmüzlü	–	Kay	Kohlmeyer	 169	
	 The	Ancient	City	of	Konane	(Conana)	and	its	Environs	 Paul	A.	Iversen	–	Arzu	İnan	
	 	 Pervin	Şenol	–	Uygar	Hecebil

•	 Research	in	the	Kibyratis	in	2011	 Thomas	Corsten	–	Oliver	Hülden	 174

•	 Surveys	of	Urbanization	and	Agricultural		 Ümit	Aydınoğlu	 178	
	 Organization	in	Rough	Cilicia	in	2011	 	 	

•	 Rough	Cilicia	Highland	Archaeological	Survey:			 Ünal	Akkemik	–	Hülya	Caner	 183	
	 Deforestation	Research	in	2011	 Grace	Conyers	–	Nurgül	Karlıoğlu	
	 	 Matthew	J.	Dillon	–	Nicholas	Rauh	
	 	 Lawrence	Theller

•	 Rough	Cilicia	2011:				 Hamdi	Şahin	 188	
	 Settlement	History	and	Epigraphy	Surveys		 	

•	 Epigraphic	–	Historical	Geography	Survey	Project		 Bülent	İplikçioğlu	 192	
	 in	Eastern	and	Northeastern	Lycia	–	Southwest		
	 Pisidia	in	2011

•	 Report	on	Campaign	at	Oinoanda	in	2011	 Martin	Bachmann	 195

•	 Surveys	in	and	around	Sillyon	in	2011	 Elif	Özer	–	Murat	Taşkıran	 204

•	 Surveys	on	the	Water	Structures	at	Termessos	in	2011		 Mehmet	Kürkçü	 209

•	 Epigraphic	Research	in	Tlos	2011		 Martin	Zimmermann	–	Denise	Reitzenstein	 215

OTHER REPORTS

•	 Sounding	Excavations	at	Lots	3,	4,	and	31	of	Insula		 Mustafa	Demirel	–	Çaylan	Ulutaş	 218	
	 148	in	Kaleiçi,	Antalya	 Ferhan	Büyükyörük	

•	 East	Necropolis	of	Ancient	Eudokias:				 Hülya	Yalçınsoy	–	Süleyman	Atalay	 223
	 Rescue	Excavations	for	Vaulted	Chamosoria	
	 in	Insula	267,	Lot	18	

CONTENTS



•	 Side	Arkeoloji	Müzesi	Madeni	Eser	Araştırmaları		 Alptekin	Oransay	 228	
	 2010-2011

•	 Side	Arkeoloji	Müzesinde	2011’de	Yürütülen	 Ahmet	Tolga	Tek	–	Hüseyin	Köker	 230	
	 Nümizmatik	Araştırmaları

•	 Yumuktepe	Höyüğü	Kazılarında	Gün	Işığına		 Gülgün	Köroğlu	 233	
	 Çıkarılan	Ortaçağ	Camlarıyla	İlgili	Değerlendirmeler	

İÇİNDEKİLER



•	 Studies	on	the	Metalwork	at	the	Side		 Alptekin	Oransay	 228	
	 Archaeological	Museum	in	2010	and	2011

•	 Numismatic	Studies	at	Side	Archaeological		 Ahmet	Tolga	Tek	–	Hüseyin	Köker	 230	
	 Museum	in	2011

•	 Assessment	of	Medieval	Glass	Finds	Uncovered	 Gülgün	Köroğlu	 233
	 in	Yumuktepe	Höyüğü	Excavations	

CONTENTS





142

Leuven Üniversitesi’nden M. Waelkens yönetimindeki 
Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi çerçevesinde 
1993 yılından bu yana Sagalassos antik territoriumunun 
tamamı kapsamlı yüzey araştırmalarıyla incelenmekte 
ve birçok alanda yoğun çalışmalar yürütülmektedir 
(Res. 1). 

2010 yılında Burdur ili sınırlarındaki Burdur Ovası’nda 
yeni bir yüzey araştırma çalışması başlatıldı. Territo
riumun batı kesimindeki bu uzak bölgeye odaklanmanın 
amacı Sagalassos kentiyle kenar bölgeler arasındaki 
ilişkiye ışık tutmaktır. Ayrıca Burdur Ovası yüksek görüş 
mesafesi ve erozyon ile dolgu süreçlerinde görece sınırlı 
kalan tahribatıyla kapsamlı yüzey araştırmaları için ideal 
koşullar sunar. Son olarak da, Burdur Ovası’nın tarihön
cesi dönemlerini temsil eden Hacılar ve Kuruçay gibi iki 
önemli kazı hakkında acil ihtiyaç duyulan ve bu iyi 
bilinen tarihöncesi yerleşmelerinin sosyal konteksti üze
rine bilgiler, Burdur Ovası’nda yapılacak kapsamlı araş
tırmalar sayesinde gün ışığına çıkarılabilir.

2010 ve 2011 kazı mevsimlerinde yüzey araştırması 
Burdur Ovası’ndaki iki alanda, Düğer ile Karaçal köyleri 
arasında ovanın güney kesiminde ve batıda Kumluca 
köyü civarında odaklanmıştır. Bu iki kazı mevsimi 
boyunca toplam 4,7 km² genişliğinde alan saf halinde 
yürüyerek tetkik edildi. En eskisi Geç Neolitik – Erken 
Kalkolitik Çağ’a (İ.Ö. 65005500) tarihlenen geniş bir 
kronolojik döneme yayılmış yerleşmeler keşfedildi. Bu 
en eski dönem Burdur Ovası’nın güney ucunda yeni 
keşfedilen bir yerleşmeyle temsil edilir. Burada bulunan 
az sayıda geometrik boya bezemeli çanak çömlek 
komşu Hacılar’da (yak. 4,7 km. DKD uzakta) ele geçen
lerle yakın benzerlikler taşır. Başka hiçbir yerleşmenin 
saptanamaması Geç Kalkolitik Çağ’dan önce oluşmuş 

Survey has been an integral part of the Sagalassos 
Archaeological Research Project directed by M. 
Waelkens (Leuven University) from its early stages. 
Since 1993 the entire ancient territory of Sagalassos has 
been investigated by extensive survey, and several areas 
have been intensively surveyed (Fig. 1). 

In 2010 a new series of survey campaigns was initiated 
in the Burdur Plain (Burdur Province). The focus on this 
outlying region on the western edge of the territory aims 
to elucidate the relationship between the city of 
Sagalassos and the peripheral areas. Furthermore, the 
Burdur Plain provides ideal circumstances for intensive 
survey, i.e. good visibility and relatively limited distur-
bance by erosion and deposition processes. Finally, the 
Prehistoric periods in the Burdur Plain are represented 
by two important excavations, i.e. at Hacılar and at 
Kuruçay. The intensive Burdur Plain Survey can provide 
much-needed information on the social context of these 
well-known Prehistoric sites.

During the 2010 and 2011 seasons, the survey has 
focussed on two areas within the Burdur Plain, i.e. the 
southern part of the plain between the villages of Düğer 
and Karaçal and around the village of Kumluca in the 
west. In these two seasons a total of 4.7 km² was inves-
tigated via line walking. Sites from a wide chronological 
range of periods were discovered with the oldest dating 
back to the Late Neolithic/Early Chalcolithic period 
(6500-5500 B.C.). This period is represented by a newly 
discovered site at the southern edge of the Burdur Plain. 
The small collection of geometric painted pottery that 
was discovered here has close parallels at neighbouring 
Hacılar (located c. 4.7 km. to the ENE). The fact that 
no other sites have been found might be a result of 

Burdur Ovası’nda İskan: 
2010 ve 2011 Sagalassos Projesi Yüzey Araştırmaları

Inhabiting the Plain of Burdur: 
2010 and 2011 Sagalassos Project Survey

Eva KAPTIJN – Ralf VANDAM – Jeroen POBLOME – Marc WAELKENS
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sedimentasyon sonucu olabilir. Bu çanak çömlek parça
larının bulunduğu noktada, yakın bir tarihte, tarla kazı
larak dağın yamacıyla aynı hizaya tesviye edilmiştir. 
Şans eseri rastlanılan bu buluntu Hacılar ve Kuruçay 
yerleşmelerinin olasılıkla bölgede tek başlarına olmadık
larını ve sedimentasyonun başka yerleşmeleri de örtmüş 
olabileceğini akla getirmektedir. 2012 kazı mevsiminde 
Sagalassos Projesi jeomorfoloji ekibi sedimentasyon 
seviyesini inceleyecektir.

Yüzey araştırmaları sırasında Orta Kalkolitik Çağ’dan 
(İ.Ö. 55004000) hiçbir yerleşim yeri saptanmamakla 
birlikte Geç Kalkolitik Çağ/İlk Tunç Çağı I’e (İ.Ö. 4000
2600) tarihlenen üç küçük köy keşfedildi. Yerleşim yer
leri bugünkü Düğer ve Karaçal köylerinin civarında, 
yamaçlara yakın, pınarların bulunduğu mevkide tespit 
edildi. Hiçbiri Kuruçay Höyüğü ile aynı ölçülerde olma
sa da aynı döneme tarihlenmeleri olası. Ayrıca bu yerle
şimlerdeki çanak çömlek, doku, form repertuarı ve üre
tim teknikleri bakımından Kuruçay Höyüğü’ndekilerle 
büyük benzerlikler göstermektedir (Res. 2).

Araştırma alanının batı tarafında tepelerin aşağı yamaç
larında halen faaliyet gösteren bir taşocağında küp 
mezar (pithos) kalıntılarına rastlanmıştır. Farklı derece
lerde korunmuş küp mezarlardan birkaçında görülen 
insan kemikleri burasının bir mezarlık olduğuna işaret 
eder (Res. 3). Depolama kapları İlk Tunç Çağı’nın farklı 
alt evrelerine tarihlenir. Tespit edilebilen yerlerde küp 
mezarların doğuya bakan ağızları yassı taşla kapatılmış
tır. Bazı örneklerde insan kemiği parçaları ve olasılıkla 
mezara konan armağanları temsil eden küçük kaplar 
bulundu. Mezarlığın büyük bölümü taşocağındaki faali
yetler yüzünden tahrip edilmiş olsa da kenarlardaki 
parçalardan çok geniş bir alana yayıldığı (yak. 
100x300 m.) anlaşılmaktadır. Hemen mezarlığın batısın
da Burdur Ovası’na doğru çıkıntı yapan alçak, tepelik 
burunda Gâvur Evi Tepesi yerleşim yeri tespit edildi. 
Başka dönemlerin yanı sıra İlk Tunç Çağı’na ait kalıntılar 

sedimentation that occurred before the Late Chalcolithic 
period. At the find spot of these sherds, digging activity 
had taken place recently (the agricultural field had been 
levelled by digging into the slope of the mountain). This 
fortuitous finding suggests that the excavated sites of 
Hacılar and Kuruçay were probably not alone in the 
region and that other settlements may have been 
obscured by sedimentation. During the coming 2012 
season the level of deposition will be investigated by the 
geomorphological team of the Sagalassos Project.

No sites from the Middle Chalcolithic period (5500-
4000 B.C.) were attested during the survey, but three 
small villages dating to the Late Chalcolithic period/Early 
Bronze Age I (4000-2600 B.C.) were discovered. The 
sites were located around the current villages of Düğer 
and Karaçal, close to hill slopes and in the vicinity of 
springs. None of these sites were of the same dimensions 
as Kuruçay Höyük, but they seem to date from the same 
period and the pottery of these sites shows great similar-
ity in fabric, shape repertoire and production techniques 
with the pottery of Kuruçay Höyük (Fig. 2).

In the western part of the research area on the lower 
slope of the hills, the remains of several pithoi were dis-
covered in an active gravel quarry. Several pithoi in 
varying states of preservation were visible in the sections 
of the quarry, associated with human bone, attesting to 
the presence of a cemetery (Fig. 3). The storage vessels 
dated to different sub-phases of the Early Bronze Age. 
Where it could be attested, the pithoi were oriented to 
the east and closed by a flat, stone slab placed on top of 
the mouth of the vessel. In some instances, human bone 
fragments and small vessels that probably represented 
grave goods were found. Although most of the cemetery 
has been destroyed by the quarry, the sherds on the 
edges of the pit suggest it was originally of very consider-
able extent (c. 100x300 m). Immediately to the west of 
this cemetery, the site of Gâvur Evi Tepesi is located on 

Res. 1   Sagalassos territoriumunun Roma İmparatorluğu Dönemi 
haritası. Araştırma yapılan alanlar kırmızı işaretli

Fig. 1   Map of the Roman imperial territory of Sagalassos with the 
surveyed areas in dark red

Res. 2   Toplanan tarihöncesi çanak çömlek örnekleri, GKÇ/İTÇ I

Fig. 2   Examples of collected prehistoric pottery,  
Late Chalcolithic/EBA I
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olasılıkla gömülü sakinlerin bir zamanlar buradaki yer
leşmeye yaşadığına işaret etmektedir.

Araştırma yapılan sahada Orta ve Geç Tunç Çağı (İ.Ö. 
20001200) ile Erken Demir Çağı’na (İ.Ö. 1200800/750) 
tarihlenebilir hiçbir kalıntı bulunmamıştır. Bu durum söz 
konusu dönemlerden çok az buluntuya rastlanılan 
Sagalassos territoriumunun geri kalanıyla uyumludur.

Araştırma alanımızda Arkaik Dönem (İ.Ö. 750550) çok 
daha iyi temsil edilir. Yüzey araştırmasının bu ilk iki 
sezonunda Arkaik Dönem’e tarihlenen toplam yedi 
küçük yerleşme keşfedildi. Bunlardan hiçbiri büyük bir 
merkezi yerleşim yeri değildir; hepsinin 1 hektar ya da 
altında bir alana yayılan mezra veya küçük köyler oldu
ğu düşünülmektedir. Bulundukları mevki tek tiptir, diğer 
bir deyişle ovayı çevreleyen tepelerin aşağı yamaçların
da veya kuzeydeki Düğer’den Burdur Gölü’ne akan 
Düğer Çayı boyunca konumlanmışlardır (Res. 8). 
Konumlarına bakınca sakinlerinin geçimlerini Burdur 
Ovası’nda yaptıkları tarımdan sağladıkları anlaşılır. Tüm 
bu yerleşmelerde Klasik/Hellenistik dönemin (İ.Ö. 550
200) içlerine kadar devam eden iskan görülür. Çanak 
çömlek, çoğu küp ve büyük kaselerden oluşan kaba 
mallarla ve boyama bezemeli yemek kaplarından ibaret
tir. Bunların arasında kırmızı üstüne siyah, iki renkli 
(bikrom) ve mat boyalı olanlar da bulunur (Res. 4). 

Bu Arkaik ile Hellenistik dönemler arasına tarihlenen 
yerleşimler, territoriumda daha önceden keşfedilmiş yer
leşmelerden farklı bir karaktere ve konuma sahiptirler. 
Burdur Ovası’nın bu kesiminde biri Hacılar Tekke, diğe
ri Yarımada olan iki çağdaş yerleşme biliniyordu. Her 
ikisi de ova yerine bilakis tepe üstlerinde konumlanmıştır. 

a low, hilly promontory protruding into the Burdur Plain. 
At this site, remains from the Early Bronze Age are pre-
sent (among several other periods), probably represent-
ing the settlement where (at least some of) the buried 
individuals lived.

From the Middle and Late Bronze Ages (2000-1200 
B.C.) and Early Iron Age (1200-800/750 B.C.) no clearly 
datable remains were found in the surveyed area. This is 
in line with the rest of the Sagalassian territory where 
very few finds from these periods have been attested. 

The Archaic period (750-550 B.C.) is much better repre-
sented. In these first two survey seasons a total of seven 
small sites from this period were discovered. None of 
these represented a large central settlement; they all 
seem to have been rural hamlets or small villages (all 
about 1 ha or smaller). Their location is quite uniform, 
i.e. they are situated on the lower slopes of the hills sur-
rounding the plain or along the river, the Düğer Çayı, 
that runs from the spring at Düğer to the north and ends 
in Lake Burdur (see Fig. 8). Their location suggests that 
the villagers were cultivating the Burdur Plain for sub-
sistence. All these sites showed a continuation into the 
Classical/Hellenistic period (550-200 B.C.). The pottery 
showed a combination of coarse wares, mainly jars and 
large bowls, and table wares that often have painted 
decoration. These include Black-on-Red ware, bi-
chrome and matt-painted wares (Fig. 4). 

These Archaic to Hellenistic sites have a different char-
acter and location than previously discovered settle-
ments in the territory. In this part of the Burdur Plain, 

Res. 4   Kırmızı üstüne siyah, iki renkli ve mat boyalı çanak 
çömlek örnekleri 

Fig. 4   Selection of Black on Red ware, bi-chrome and matt-
painted pottery

Res. 3   Gavûr Evi Tepesi’nin batısındaki taşocağında  
küp mezar (pithos) 
Fig. 3   A burial pithos in the gravel quarry to the west  
of Gavûr Evi Tepesi
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Bunlardan Hacılar Tekke olasılıkla küçük bir askeri üstü 
ama Yarımada oldukça büyük olup hatırı sayılır mimari 
kalıntılar saptanmıştır. Yarışlı Gölü’ndeki burunda yer 
alan Yarımada’da ortaya çıkarılan terracotta frizler ve 
çatı kiremitleri Gordion’daki evlerde görülenlere ben
zer tarzda birkaç megaronun varlığını kanıtlar. Bundan 
başka civarda tümülüslere de rastlanmıştır. Daha geniş 
olduğu açıkça görülen bu yerleşme yüzey araştırmala
rında keşfedilmiş küçük köylerden daha görkemlidir 
ve Burdur Ovası’ndaki tarım arazilerinin ortasında yer 
alan (bağlı) köyler açısından merkez işlevi görmüş 
olabilir. 

Burdur Ovası’nın batı ucundaki bu Arkaik ile Klasik/
Hellenistik dönemler arasına tarihlenen yerleşmelerden 
birinin yakınında toprağın üstünde yükselen doğal bir 
kaya saptandı (Res. 5). Kayanın batıya bakan tarafında 
basamaklar oyulmuştu. Kayanın tepesi insan eliyle düz
leştirilmişti. Hemen kayanın bitişiğindeki tarlalarda 
Arkaik, Klasik ve Hellenistik dönemlerden çanak çömlek 
parçaları tespit edildi.

Yüzeyde geç Hellenistik ve Roma dönemlerinden kayda 
değer herhangi bir buluntu grubu saptanmamıştır. Ancak 
Düğer köyünde Roma Dönemi’nden önemli mimari par
çalar vardır. Ramsay (1888) ve Bean (1959) tarafından 
yapılan önceki yüzey araştırmaları ve Sagalassos 
Projesi’nin kapsamlı araştırmaları sırasında bu köyün 
içinde ve etrafında birkaç yazıt keşfedilmiştir. Bunların 
arasında bulunan yedi veya sekiz sınır işareti hemen 
sağdaki (doğu) alanın Sagalassos territoriumuna, sol 
taraftaki (batı) arazilerin de Tymbrianassos İmparatorluk 
arazisine ait olduğunu gösterir. İ.S. 1. yy.’a veya belki 
daha öncesine tarihlenen bu yazıtların keşfi Sagalassos 

two contemporary sites were already known, Hacılar 
Tekke and Yarımada. Both of these were located not in 
the plain but on top of hills. While Hacılar Tekke was 
probably a small military outpost, the site of Yarımada is 
considerably larger, and remains of substantial architec-
ture have been found. It is located on a promontory in 
Lake Yarışlı, and terracotta friezes and roof tiles were 
found attesting to the presence of several megara in a 
style similar to Gordion’s houses. Additionally, tumuli 
have been found in the vicinity. This site is clearly larger 
and more monumental than the small villages discov-
ered in the survey and may have had a central function 
for the (subordinate) villages located amidst the agricul-
tural fields in the Burdur Plain. 

Near one of the Archaic to Classical/Hellenistic sites in 
the western edge of the Burdur Plain a natural rock out-
crop was found (Fig. 5). On its western side steps were 
cut into the rock. The top of the rock was artificially 
flattened. In the fields immediately next to the rock, 
sherds from the Archaic, Classical and Hellenistic 
periods were found. 

From the Late Hellenistic and Roman periods no signifi-
cant artefact scatters were found at the surface. However, 
in the village of Düğer significant architectural fragments 
from the Roman period are present. Previous surveys of 
Ramsay (1888), Bean (1959), and the extensive survey of 
the Sagalassos Project have discovered several inscrip-
tions in and around this village. These include 7 or 8 
boundary markers stating that the area to the right (east) 
belonged to the territory of Sagalassos and that the lands 
to the left (west) were part of the Imperial estate of 
Tymbrianassos. With these inscriptions the first century 

Res. 5   Burdur Ovası’nın batı ucunda Arkaik ve Klasik yerleşme, 
arka planda yapay değişime uğrayan kaya görülmekte

Fig. 5   Archaic and Classical site on the western edge of the 
Burdur Plain with the modified rock in the background

Res. 6   Düğer köyünde bir evin önünde Roma İmparatorluk 
Dönemi’nden mezar yazıtı

Fig. 6   Roman Imperial burial inscription in front of a house  
in the village of Düğer
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territoriumunun sınırının düzeltilmesini sağlamış olup 
bundan böyle yeni sınırın Via Sebaste üzerinden geçtiği 
kabul edilecektir. 

2010 ve 2011 yıllarındaki yüzey araştırmaları Roma 
Dönemi’nden biri yazıt ve biri de kabartma olmak 
üzere iki yeni buluntuyu günışığına çıkardı. Düğer’in 
güneyinde bir kayanın yüzeyinde tespit edilen kabart
mada iki yanında sütunlar olan giyimli bir kadın figürü 
görülür (Res. 6). Ne yazık ki kabartmanın üst kısmı 
tahrip haldedir. Üslup açısından Geç Hellenistik/Roma 
İmparatorluk dönemine tarihlenir. Buna çok benzeyen 
bir başka kabartma da Yarımada’da bir kayanın yüzün
de tespit edilen Herakles figürüdür. Yazıt ise Düğer’de 
bir evin hayatına tuğla gibi örülmüş halde bulundu 
(Res. 7). Evin sahibinin anlattığına göre dedesi bu yazı
tı köyün kuzeyindeki tarlalarda bulmuştu. Yazıtın her 
iki tarafı kesilmiş ve alt kısmı okunmayacak halde. 
Geriye kalandan İ.S. 2. yy.’a ait bir mezar yazıtı olduğu 
anlaşıldı.

Roma İmparatorluk Dönemi sonrasına ait çok az kalıntı
ya rastlanmıştır. Düğer’in kuzeyindeki Düğer Çayı’nın 
iki yakasında az sayıda çanak çömlek buluntu tespit 
edildi. Perdah bezemeli çanak çömlek, Karanlık Çağ 
diye bilinen döneme (İ.S. 7.9. yy.) tarihlenebilir. Ayrıca 
bu yerleşme olasılıkla bir mezra ya da küçük bir köyü 
temsil etmektedir. Bu yerleşmeler yaygın olmamakla 
birlikte Sagalassos territoriumu genelinde birkaç tane 
daha saptanmıştır. Boyutlarına bakılırsa bunların küçük 
köyler oldukları düşünülebilir. 

A.D. (and possibly older) border of the territory of 
Sagalassos has been corrected, henceforth following the 
course of the Via Sebaste as the new border. 

The 2010 and 2011 surveys revealed two new finds 
from the Roman period: an inscription and a relief. The 
relief was discovered on a rock face to the south of the 
Düğer and depicts a draped female figure flanked by 
two columns (Fig. 7). Unfortunately, the upper part of 
the relief is destroyed. The relief was stylistically dated 
to the Late Hellenistic/Roman Imperial period. A very 
similar relief was found with a Hercules figure on a rock 
face on the Yarımada peninsula. The inscription was 
found bricked into the veranda of a house in Düğer 
(Fig. 6). The owner related that his grandfather had 
found it in the fields to the north of the village. The 
inscription is cut off at both sides and is illegible at the 
bottom. From what remains, a funerary inscription of 
the 2nd century A.D. was identified. 

From the time after the Roman Imperial period very few 
remains have been found. A small scatter of ceramics 
was identified on the banks of the Düğer Çayı to the 
north of Düğer. The pattern burnished pottery can be 
dated to the so-called Dark Age period (7th-9th century 
A.D.), and the site probably represents a hamlet or small 
village. These sites are not ubiquitous, but a few more 
have been identified in the Sagalassian territory as a 
whole. The size of most of these sites suggests they 
were small villages. 

Remains from the Ottoman period generally concentrate 
in the same areas as the modern villages. In the area 
around Düğer this is the same. A concentration of 
Ottoman pottery was found in the fields immediately 
south of Düğer. 

The next field campaign, planned for July and August 
2012, will continue the work in the Burdur Plain. It is 

Res. 7   
Düğer’in 
güneyinde 
bulunan giyimli 
kabartma figürü

Fig. 7 
Relief of a 
draped figure 
found to the 
south of Düğer

Res. 8   Burdur Ovası’nın güneyine tepeden bakış,  
ön planda pınar ve çok dönemli geniş yerleşme

Fig. 8   Overview of the southern Burdur Plain with  
the spring and a large multi-period site in the foreground
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Osmanlı Dönemi’nden kalıntılar genellikle modern köy
lerle aynı alanlarda yoğunlaşmıştır. Düğer dolaylarında 
da aynı durum geçerlidir. Düğer’in hemen güneyindeki 
tarlalarda Osmanlı seramikleri yoğun olarak görül
müştür. 

2012 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında yapmayı 
planladığımız bir sonraki arazi çalışmamızda Burdur 
Ovası’ndaki araştırmalarımız devam edecektir. Roma, 
Bizans ve Osmanlı kalıntılarının yanı sıra tarihöncesi ve 
Arkaik, Klasik/Hellenistik dönemlere ait tespit edilmiş 
yerleşme modellerini incelemeyi hedefliyoruz. Buna ek 
olarak yürütülecek jeomorfolojik araştırmada Neolitik 
çağdan itibaren meydana gelmiş sedimentasyon sonrası 
süreçler incelenecektir. 

aimed to investigate further the attested settlement pat-
terns of the Prehistoric and Archaic to Classical/
Hellenistic periods as well as the Roman, Byzantine 
and Ottoman remains. Furthermore, geomorphological 
research will be carried out in order to investigate 
the post-depositional processes that have occurred 
since the Neolithic period. 


