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Dağlık Kilikia’nın jeolojik-jeomorfolojik yapısı, coğrafi
konumu, iklimi, flora-faunası ve yerüstü-yeraltı kaynakları, bölgenin siyasi, kültürel ve ekonomik gelişiminde belirleyici bir etken olmuştur. Bölgede Hellenistik
Dönem’den itibaren artış gösteren inşa faaliyetleri özellikle Romalıların “kentleşme politikalarından” dolayı
Roma Dönemi’nde hız kazanmış ve İ.S. 6-7. yy.’a kadar
devam etmiştir. Roma Dönemi’ndeki kentleşme sürecinin yanı sıra, bölgedeki köy-çiftlik türündeki yerleşmelerinin sayılarında da önemli bir artış gözlemlenmektedir.
Bu durum yalnızca Roma’nın şehirleşme sürecini göstermekle kalmayıp, aynı zamanda tarımsal politikaların
da bu şehirleşmeye paralel olarak değişmesi ve yapılanması anlamına gelmektedir. 2006 yılı yüzey araştırmaları
kapsamında ağırlıklı olarak Seleukeia ad Calycadnum,
Olba-Diokaisareia, Korykos ve Korasion antik kentlerinin çevrelerinde çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı,
adı geçen antik kentlerin hinterlandında tarihi coğrafya,
yerleşim arkeolojisi ve epigrafya araştırmaları yaparak,
bu antik kentlere bağlı köy-çiftlik türündeki yerleşmeleri
saptamak; bu yerleşimlerin birbirleriyle ve antik kentlerle olan ilişkilerini tespit etmektir.

The geological-geomorphological structure, geographic
location, climate, flora and fauna as well as the resources
both over the ground and underground of Rough Cilicia
have been determinative factors in the region’s political,
cultural and economic development. Constructional
activities are observed in the region as of the Hellenistic
period accelerating in the Roman period due to urbanisation policies of the Romans and continuing up to the
6th-7th centuries. In parallel to the urbanisation process in
the Roman period, an important increase is also observed
in the number of village-farm type settlements in the
region. This only means that Rome not only showed an
“urbanisation process” but also changed and restructured its agricultural policies in parallel to this urbanisation. The 2006 campaign of our surveys focussed mainly
around the ancient cities of Seleukeia ad Calycadnum,
Olba – Diokaisareia, Korykos and Korasion. The aim of
this fieldwork was to survey the historical geography,
settlement archaeology and epigraphic works in the
hinterland of the abovementioned cities and to identify
village-farm type settlements in their territories and to
identify the relations in between such settlements and
with these cities.

2006 Yılı Çalışmaları:

2006 Fieldwork:

Olba-Karahüseyin Alanı, Olba’nın 2 km. güneyinde yer
almaktadır. Burada, anakaya üzerinde yer alan kalkan,
kerykeion ve yıldırım demeti kabartması tespit edilmiştir
(Res. 1). Olba’nın 1.5 km. güneyinde Kavmil Ali’nin
Kilise olarak adlandırılan yerleşmede bulunan yapı
dikdörtgen planlı, 2 katlı ve izodom taş tekniği ile yapılmıştır. Yapının içerisinde birbirine kapılarla açılan 6 adet
oda bulunmaktadır. Yapının hemen batısındaki tarımsal
amaçlı arazide 2 adet zeytinyağı presi ve 20 m. güneyinde ise 5 küçük boyutlu konut bulunmaktadır. Mimari
özellikler gözönüne alındığında çiftlik evini ve konutları
Geç Roma- Erken Bizans Dönemi’ne tarihlemek mümkün görünmektedir.

Olba-Karahüseyin Alanı is located 2 km. south of Olba.
Relief depictions of shield, kerykeion and thunderbolt
were identified on the main rock (Fig. 1). The structure
at the Kavmil Ali’nin Kilise settlement 1.5 km. south of
Olba is rectangular, two-storeyed and was built with
isodomic masonry. It contains six interconnecting rooms.
In the agricultural land just to the west of this structure
are found two olive oil presses and 20 m. to their south
are five small houses. The architectural features of the
farmhouse and the houses indicate a date for the Late
Roman – Early Byzantine period. A two-line honorary
inscription in ancient Greek was identified in Olba Köyü.
As the second line is illegible, the name of the honoured
person is not known.
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Olba Köyü içerisinde iki satırlık Eski Yunanca bir onurlandırma yazıtı tespit edilmiştir. İkinci satırı tahribata
uğramış olmasından dolayı, meclis ve halk tarafından
onurlandırılan kişinin adı okunamamaktadır.
Olba Höyüğü’nün doğu yamacında yapılan kaçak kazılar sonucu, dikdörtgen bir kalker blok taş açığa çıkarılmıştır. Taş üzerinde iki satırlık Eski Yunanca onurlandırma yazıtı bulunmaktadır. Ancak burada da taşın zarar
görmüş olmasından dolayı halk ve meclis tarafından
onurlandırılan kişinin adı okunamamaktadır.

SURVEY REPORTS
Illicit digs on the east slope of the Olba Höyüğü brought
to light a rectangular limestone block which bears a twoline honorary inscription in ancient Greek. Again due to
damage on the block, the name of the person honoured
by the people and the council cannot be read.

Örenköy’ün 4 km. batısında Düştübak mevkiinde
8.20x6.80 m. boyutlarında, dikdörtgen planlı bir konut
tespit edilmiştir. Konutun güney cephesi poligonal, batı
cephesi ise izodom taş tekniği ile yapılmıştır. Duvarlar,
en yüksek yerinde 2.50 m. yüksekliğindedir. Konutun
doğu duvarındaki üç satır Eski Yunanca mezar yazıtı
kopyalanmıştır.
Küstüllü’nün 5 km. doğusunda, Küstüllü Kale’nin 500
m. kuzeyinde bir mezar yapısı incelenmiştir. 4.10x5.30
m. boyutlarında olan mezar yapısının içerisindeki lahit
teknesi üzerinde 5 satır yazıt tespit edilmiş, ancak mezar
yapısına ait blok taşların düşerek lahit teknesinin önünü
kapatması nedeniyle yazıt tam olarak okunamamıştır.
Mezar yapısını, mimari özellikler ve yazıtın okunabilen
kısımlarının harf karakterlerini göz önüne alarak İ. S. 34. yy.’a tarihlemek mümkündür.
2005 yılında Silifke’nin 25 km. kuzeyinde bulunan
Seyranlık Köyü’nde tespit ettiğimiz antik yerleşme yeri,
sistematik olarak yeniden araştırılmıştır. Antik köyün
arazisi içinde bulunan mezar yapıları tekrar incelenmiş
ve bir lahit teknesi üzerinde, yeni bir mezar yazıtı tespit
edilmiştir.
Seyranlık Köyü’nün 4 km. kuzeydoğusundaki Erdoğası
incelenmiştir. Yerleşme üzerinde 10-15 konut ve bu
konutlara ait işlikler tespit edilmiştir. İzodom taş tekniği
ile yapılmış olan konutlardan biri, yaklaşık 10x14 m.
boyutlarında olup, iki katlı bir çiftlik evi karakteri göstermektedir. Yapının hemen 10 m. güneyinde, çapı yaklaşık
13 m. olan bir harman yeri vardır. Yerleşmenin hemen
200 m. güneyinde bir şarap işliğinin önüne yuvarlamış
olan blok taş üzerinde, bir balta kabartması tespit edilmiştir. Balta sapı üzerinde, kırıklardan dolayı pek belli
olmamakla birlikte, şimşek demeti betimi olduğunu
düşündüğümüz bir kabartma bulunmaktadır.
Seyranlık Köyü Islata Sırtı mevkiinde yaklaşık 5-7 konuttan meydana gelen yerleşme tespit edilmiştir. Konutların
arasında ana kaya oyularak elde edilmiş olan 2 adet
zeytinyağı işliği bulunmaktadır. Yerleşmenin 20 m. kadar
kuzeyinde, üzerinde bir erkek ve kadın betimi bulunan

Res. 1 Olba, Karahüseyin Alanı, Kaya Kabartması
Fig. 1 Olba, Karahüseyin Alanı, rock relief

At Düştübak area 4 km. west of Örenköy, a rectangular house of 8.20x6.80 m. was identified. Its south
facade was built with polygonal masonry while its west
facade was built with isodomic masonry. The walls rise
to a height of 2.50 m. maximum. The three-line funerary inscription in ancient Greek on the east wall was
copied.
We studied a tomb 500 m. north of Küstüllü Kale 5 km.
east of Küstüllü. There is a five-line inscription on the
sarcophagus basin inside the tomb of 4.10x5.30 m.;
however, it could not be read clearly due to stone blocks
toppled down from the top of the tomb. Based on the
letter characteristics of the inscription and architectural
features, it is possible to date this tomb to the 3rd-4th
centuries A.D.
We re-surveyed systematically the settlement at Seyranlık
Köyü, 25 km. north of Silifke. We had identified it in
2005. We re-explored the tomb structures within the territory of the ancient village and identified a new inscription on a sarcophagus basin.
We surveyed Erdoğası, 4 km. northeast of Seyranlık Köyü.
About 10-15 houses and work-areas belonging to these
houses were identified in this settlement. One of the
houses built with isodomic stone masonry measures ca.
10x14 m. and looks like a two-storeyed farmhouse. Just
10 m. south of it is a thrashing floor of 13 m. in diameter.
About 200 m. south of the settlement is a winery and in
front of it is a block that toppled down from somewhere
else and it bears a depiction of an axe in relief. Although
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lahit kapağı tespit edilerek ölçüleri alınmıştır. Yerleşmenin hemen güneybatısında, bir adet Erken Bizans Dönemi kilisesi belgelenmiştir.
Silifke’ye bağlı Göğere Köyü Gölcük mevkiinde bir Geç
Roma-Erken Bizans Dönemi yerleşmesi tespit edilmiştir. 70-80 kadar tek ve iki katlı konut, 10 sarnıç ve 9
zeytinyağı ve şarap işliğinden oluşan yerleşme, kuzeygüney doğrultusunda uzanmaktadır (Res. 2). Konutların
arasında anakaya düzleştirerek elde edilmiş olan 3 adet
harmanyeri mevcuttur. Yerleşmenin 150 m. kadar kuzeydoğusunda bir adet kaya mezarı tespit edilmiştir. Mezar
odası girişinin sağında bir adet 60x52 cm. boyutlarında
erkek büstü kabartması bulunmaktadır.
Silifke’nin 22 km. kuzeydoğusundaki Bayındır Köyü
Alafu/Alakilise mevkiinde bir adet Erken Bizans Dönemi
kilisesi tespit edilmiştir. Kilisenin yaklaşık olarak 150
m. güneydoğusundaki tepe üzerinde 30 kadar konuttan
oluşan bir Geç Roma-Erken Bizans yerleşmesi ve 250 m.
güneybatısında muhtemelen bu yerleşmeye ait olduklarını düşündüğümüz lahit tekneleri ve mezar yapıları
bulunmaktadır.
Silifke’ye bağlı Çaltıbozkır Köyü, Çaltı Mahallesi’nde
ana kaya üzerinde 5-6 harflik Eski Yunanca yazıt kopyalanmıştır. Çaltı Mahallesi’nin 500 m. batısında anakaya
üzerinde yer alan kabartmalı bir yazıt tespit edilmiştir.
Kaya kaçak kazılar sonucu dinamitlenerek parçalanmıştır. Kabartma ve yazıtın bazı parçaları çevreden toplanıp
biraraya getirilerek kopyalanmıştır (Res. 3). Çaltıbozkır
Köyü Kabışütüğü mevkiinde, üzerinde erkek ve kadın
tasviri bulunan bir lahit teknesi incelenmiştir. Kabartmanın altında yer alan 8 satırlık yazıt kopyalanmıştır. Yazıt
üstten ve ikinci satıra kadar soldan kırık olmakla birlikte,
genelde harflerin tahrip olmuş olmasından dolayı çok
zor okunmaktadır.
Silifke’nin yaklaşık 20 km. kuzeyinde bulunan Gedikpınarı Köyü içerisinde, Zeus Epikarpios’a adanmış yuvarlak bir sunak tespit edilmiştir. Sunağın karın kısmında
çelenk taşıyıcı olarak, sola bakan kartal kabartması kullanılmıştır. Kartalın hemen üzerindeki silmede yer alan
dört satırlık yazıt kopyalanmıştır. Dağlık Kilikia Bölgesi
kült tarihi açısından büyük önem arzeden söz konusu
yazıt, yayına hazırlanmaktadır.
Silifke’nin yaklaşık 8 km. kuzeyinde, bugünkü Demircili
Köyü (eski Dösene) sınırları içerisinde bulunan ve Antik
Devir’de Imbriogon Kome olarak adlandırılan antik
köy yerleşmesi araştırılmıştır. İ.S. 1-2. yy.’a tarihlenen
yerleşme üzerinde, yaklaşık 80-100 arasında poligonal
ve izodom duvar tekniği ile yapılmış konut kalıntısı
ve çiftlik yapıları bulunmaktadır. Yerleşmenin hemen
güneyinde bulunan ve bölgenin zenginlerine ait olduğu

Res. 2 Göğere Yerleşmesi
Fig. 2 Göğere settlement

not clearly discernible due to damage, there may be a
thunderbolt depiction on the handle of the axe.
At the Islata Sırtı area of Seyranlık Köyü, a settlement of
5-7 houses was identified. Between the houses are two
olive oil work-areas carved from the bedrock. 20 m.
north of the settlement a sarcophagus lid with depictions
of a woman and a man was identified and documented.
Just to the southwest of the settlement an Early Byzantine
period church was documented.
A Late Roman – Early Byzantine period settlement was
identified at Gölcük Area of Göğere Köyü of Silifke. The
settlement extending in the north-south direction contains 70-80 houses – one- or two-storeyed, 10 cisterns
and 9 work-areas for olive oil or wine (Fig. 2). There
are three thrashing grounds carved from the main rock
amidst the houses. We identified a rock tomb ca. 150 m.
northeast of the settlement. To the right of the doorway to
the burial chamber is a male bust of 60x52 cm. in relief.
At the Alafu/Alakilise area of Bayındır Köyü, 22 km.
northeast of Silifke, is an Early Byzantine Church. On
the hill about 150 m. southeast of the church is a settlement of Late Roman - Early Byzantine periods and 250
m. southwest are sarcophagi basins and tombs probably
belonging to this settlement.
In the Çaltı quarter of Çaltıbozkır Köyü of Silifke we copied a 5-6 line Greek inscription on the main rock. 500
m. west of Çaltı quarter, an inscription with a relief was
identified on the main rock. However, it was dynamited
by treasure hunters. Pieces that could be collected were
documented (Fig. 3). At Kabışütüğü area of Çaltıbozkır
Köyü, we studied a sarcophagus basin with a depiction
of a woman and a man. The eight-line inscription under
the relief was copied. The inscription is broken from top
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and left to the second line and as the letters are damaged, it is hardly legible.
In the Gedikpınarı Köyü 20 km. north of Silifke was
identified a round altar dedicated to Zeus Epikarpios. On
the body of the altar is an eagle figure looking left and
carrying the garland. The four-line inscription right above
the eagle was documented. Important for the cultic history of Rough Cilicia, the inscription is in the process of
preparations for publications.

Res. 3 Çaltıbozkır, Kabışütüğü Mevkii Kabartmalaı Lahit Teknesi
Fig. 3 Çaltıbozkır, Kabışütüğü Area, sarcophagus basin with relief
decoration

düşünülen anıt-tapınak mezarlar bulunmaktadır. Bölge
tarihi açısından son derece önem arz eden bu anıtların,
her yıl artarak hem doğanın hem de insan eliyle yapılan
tahribata maruz kalarak, gittikçe zarar gördüğü anlaşılmıştır. Anıt mezarlar mimari açıdan incelenmiş ve 2007
yılında başlaması planlanan restorasyon projesi için ön
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Ovacık Köyü’nün 4 km. batısında, Baklaların Yıkığı
mevkiinde Geç Roma-Erken Bizans Dönemi yerleşmesi
tespit edilmiştir. Yerleşme 13-15 kadar tek katlı konut,
3-4 adet zeytinyağı ve şarap işlikleri ile sarnıçlardan
oluşmaktadır. Konutların arasında çapı yaklaşık 15 m.
olan harmanyeri bulunmaktadır.
Olba’nın 18 km. kadar güneyinde bulunan İmamlı’ya
bağlı Ayvalı mevkiinde, anakaya üzerinde 3 adet Eski
Yunanca yazıtı bulunan mezar saptanmıştır. İmamlı’nın
3 km. güneyinde yer alan Güvercinlik mevki araştırılmıştır. Yerleşme üzerinde 30 kadar konut bulunmaktadır.
Bazı konutların kapı söveleri üzerinde Herakles lobutu
ve phallos kabartmaları tespit edilmiştir. Yerleşmedeki sunaklar üzerindeki yazıtlar kopyalanmıştır. Yazıtlar
doğanın ve insan eliyle yapılan tahribata maruz kaldıklarından dolayı ancak kısmen okunabilmektedir.
Silifke’nin 15 km. kadar kuzeyinde bulunan Keşlitürkmenli Köyü’nün 3 km. doğusundaki Ovacıkalanı
mevkiinde 30 kadar konut, 2-3 işlikten oluşan Geç
Roma-Erken Bizans Dönemi yerleşmesi tespit edilmiştir.
Konutların bir tanesinin kapı sövesi üzerinde bir adet
phallos kabartması bulunmaktadır. Kızılisalı Köyü’nün 1
km. kuzeyindeki Mancınık mevkiinde üç adet yuvarlak
sunak saptanmıştır.
2005 yılında araştırdığımız Karadedeli’ye bağlı Arakçıkalesi mezar anıtı tekrar incelenmiş ve buranın 1 yıl

About 8 km. north of Silifke, the ancient village known as
Imbriogon Kome, within the borders of Demircili (former
Dössene) Köyü today, was surveyed. There are about 80100 houses and farms built with polygonal or isodomic
masonry and dated to the 1st-2nd centuries A.D. Just to
the south of the settlement are temple-type monumental
tombs thought to have belonged to the wealthy of the
region. It has been understood that these monuments of
great importance for the regional history have been suffering from man-made damage in addition to the natural
elements. The architecture of the monumental tombs
was studied and preliminary work for a restoration work
to start in 2007 was done.
We identified a Late Roman – Early Byzantine settlement
4 km. west of the Ovacık Köyü, at the Baklaların Yıkığı
area. The settlement contains 13-15 single-storeyed
houses, 3-4 wineries of olive oil presses and cisterns.
There is one thrashing ground of 15 m. in diameter
amidst the houses.
18 km. south of Olba, at Ayvalı area of İmamlı Köyü we
identified three tombs with Greek inscriptions on the
main rock. The Güvercinlik area 3 km. south of İmamlı
was surveyed. There are about 30 houses in this settlement. Some houses have doorjambs with Heracles’ club
and phallos images in relief. The inscriptions on the altars
were copied. These are partially legible due to manmade and natural damage.
A Late Roman-Early Byzantine settlement containing
about 30 houses, 2-3 work-areas was identified at
Ovacıkalanı area 3 km. east of Keşlitürkmenli Köyü
located 15 km. north of Silifke. One house has phallos
relief on its doorjamb. At the Mancınık area 1 km. north
of Kızılisalı Köyü are three round altars identified.
We re-examined the Arakçıkalesi monumental tomb of
Karadedeli, which we had studied in 2005, and saw that
it has been further damaged by illicit digs. Examining the
interior of the monument, we identified a shield motif in
relief partially exposed by the illicit diggers. This shield
motif closely resembles those on the pediments of the
monumental tombs at Demircili.
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içerisinde kaçak kazılar sonucu daha fazla tahribata
maruz kaldığı anlaşılmıştır. Mezar anıtının içerisinde
yapılan incelemelerde, kaçak kazılar sonucu bir bölümü ortaya çıkarılan kalkan kabartması tespit edilmiştir.
Bu kalkan kabartması, Demircili’deki anıt mezarların
alınlıklarında yer alan örneklerle büyük oranda benzeşmektedir.
2006 yılı yüzey araştırmaları kapsamında Karadedeli
Köyü Kültesir mevkiinde (Germeli mevki) antik bir
köy yerleşmesi saptamıştır. Yaklaşık 10 kadar dikdörtgen planlı konuttan meydana gelen yerleşmenin yakın
çevresinde zeytinyağı-şarap işlikleri ile pres ağırlıkları
ve 6 sarnıç bulunmaktadır. Bu işliklerin bir tanesinin
kuzeybatı duvarında phallos kabartması bulunmaktadır.
Germeli yerleşmesinin 200 m. batısında, üzerinde 4
satır Eski Yunanca yazıt, çelenk ve üzüm salkımı olan
lahit kapağı tespit edilmiştir. Yazıt çok tahrip olduğundan
ancak birkaç harf okunabilmektedir. Kültesir mevkiinin
3 km. güneybatısındaki Harnuplu Çukur mevkiindeki
mezar yapısı incelenmiştir. Kültesir mevkiinin yaklaşık
1 km. batısındaki Yükseksin mevkiinde yapılan araştırmalar sonucu, yaklaşık 5-6 konut ve 3 adet işlikten
meydana gelen bir Geç Roma-Erken Bizans Dönemi
yerleşme yeri tespit edilmiştir. Karadedeli’nin 3 km.
kuzeyinde bulunan Bağlıçukur mevkiinde, 5-6 konut ve
şarap işliğinden oluşan bir Erken Bizans Dönemi yerleşmesi saptanmıştır. Yerleşmenin 300 m. doğusunda,
20x25 m. boyutlarında, üç odadan meydana gelen ve
doğu duvarında bir phallos kabartması bulunan çiftlik
evi incelenmiştir. Karadedeli Köyü, Kocabeyli mevkiinde yapılan araştırmalar sonucu Geç Roma-Erken Bizans
dönemlerine ait 30 kadar konut ve 3 adet şarap işliğinden oluşan yerleşim tespit edilmiştir. Karadedeli’nin 6
km. kuzeyindeki Akkale mevki incelenmiş ve bir çiftlik
evi saptanmıştır. Karadedeli’nin 2 km. kuzeybatısındaki Bayamlıören mevkiinde 30 kadar Geç Roma-Erken
Bizans Dönemi’ne ait konut ve 8 adet şarap işliğinden
oluşan yerleşme yeri tespit edilmiştir. Bir alınlığa ait
olduğunu düşündüğümüz blok taş üzerinde kılıç ve kalkan kabartması bulunmaktadır.
Bağlıçukur-Bayamlıören-Dilektaş-Kocabeyli arasındaki
yaklaşık 3 km. uzunluğundaki antik yol incelenmiş ve
tüm yol güzergahı GPS ile kayda alınmıştır. Yer yer kesintiye uğrayan antik yolun genişliği 1.40-1.60 m. arasında
değişmektedir. Atayurt’a bağlı Duvararası mevkiinde
yaklaşık 10-15 kadar konuttan meydana gelen antik
bir yerleşme yeri saptanmıştır. Konutların kapı söveleri
üzerinde Olba sembolleri olarak tanımlanan kerykeion,
Herakles lobutu, şimsek demeti, kalkan ve kılıç kabartmaları bulunmaktadır. Bazı kapı sövelerinin üzerinde bu
sembollerin yanında üzüm kabartmaları da süs elemanı
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Within the 2006 campaign we identified an ancient village settlement at Kültesir (Germeli) area of Karadedeli
Köyü. The settlement contains about ten rectangular
houses and there are work-areas for olive oil and wine
around as well as press weights and six cisterns. One
work-area has a phallos in relief on its northwest wall.
200 m. west of the Germeli settlement we identified a
sarcophagus lid bearing a four-line Greek inscription and
decorated with garlands and grapes. Only a few letters
could be read from the damaged inscription. The monumental tomb at Harnuplu Çukur area 3 km. southwest f
Kültesir area was explored. Another Late Roman – Early
Byzantine settlement of 5-6 houses and three work-areas
was identified in the Yükseksin area 1 km. west of Kültesir
area. At Bağlıçukur area 3 km. north of Karadedeli, an
Early Byzantine settlement of 5-6 houses and wineries
was identified. A farmhouse of 20x25 m. and comprising three rooms was studied. It is 300 m. east of the
settlement and has a phallos relief on its east wall. At
Kocabeyli area of Karadedeli Köyü, a Late Roman – Early
Byzantine settlement was identified; it contains about 30
houses and three wineries. We surveyed the Akkale area
6 km. north of Karadedeli and identified a farmhouse. At
Bayramlıören area 2 km. northwest of Karadedeli a Late
Roman – Early Byzantine settlement of about 30 houses
and 8 wineries was identified. A stone block, possibly
belonging to a pediment, bears the motifs of a sword
and shield in relief.
We explored the ancient road about 3 km. in length
stretching between Bağlıçukur – Bayramlıören – Dilektaş
– Kocabeyli and its entire stretch was documented with
GPS. The road is 1.40-1.60 m. wide and interrupted here
and there. We identified an ancient settlement of about
10-15 houses at Duvararası area of Atayurt. The houses
bear depictions of kerykeion, Heracles’ club, thunderbolt, shield and sword, which are considered symbols
of Olba, on their doorjambs. Some doorjambs also have
grapes beside these symbols. Two inscriptions on altars
were documented.
About 1 km. south of Karakabaklı, a farmhouse of 7x4
m. was identified. There is a work-area right before
the farmhouse. A Late Roman – Early Byzantine settlement was identified at Konuröküz area 1.5 km. east
of Karakabaklı. The settlement extends in the east-west
direction and contains about 10 houses and 7 thrashing
grounds.
We studied the monumental tomb at Kestel Deresi
Kabakuz area of Kızılgeçit Köyü. About 100 m. east of
this tomb, is a burial chamber with a two-line inscription
painted with ochre. The interior walls of the burial chamber are decorated with grapes painted with ochre again.

120

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI

SURVEY REPORTS

olarak kullanılmıştır. Yerleşmede tespit edilen iki sunak
üzerindeki yazıt kopyalanmıştır.
Karakabaklı’nın 1 km. kadar güneyinde 7x4 m. boyutlarında bir çiftlik evi saptanmıştır. Çiftlik evinin hemen
önünde büyük bir işlik bulunmaktadır. Karakabaklı’nın
1.5 km. güneydoğusundaki Konuröküz mevkiinde doğubatı yönünde uzanan ve 10 kadar konut ile 6 adet harmanyerinden oluşan Geç Roma-Erken Bizans Dönemi
yerleşmesi saptanmıştır.
Kızılgeçit Köyü Kestel Deresi Kabakuz mevkiindeki
mezar yapısı incelenmiştir. Buranın hemen 100 m. doğusunda bulunan mezar odası üzerindeki aşı boyası ile
yazılmış iki satırlık yazıt kopyalanmıştır. Mezar odasının
içerisindeki duvarlarda da yine aşı boyası ile çizilmiş
üzüm salkımları bulunmaktadır.

Res. 4 Kızılen, Sedöğül Mevkii Yazıtlı Blok
Fig. 4 Kızılen, Sedöğül Area, inscribed block

2005 yılında araştırdığımız Erdemli’ye bağlı Kızılen
Köyü Serdöğül mevki tekrar sistematik olarak araştırılmış
ve kalker bir blok taş üzerinde yer alan bir yazıt tespit
edilmiştir. Yazıt 5 satırdan oluşmaktadır ve üstten kırıktır
(Res. 4). Yazıtın ilk satırından, Zeus Olbios’a adanmış
olduğu anlaşılmaktadır.
Narlıkuyu Beldesi’nin yaklaşık 6 km. kuzeyinde bulunan
Hasanaliler Köyü’nün 500 m. kuzey-kuzeybatısında yer
alan kaya mağaraları incelenmiştir. Mağara içerisinde
kırmızı aşı boyasıyla yazılmış ve buranın manastıra ait
bir mezarlık olduğunu gösteren yazıt kopyalanmıştır
(Res. 5). Bu mağaranın doğusunda yer alan kaya mezarları incelemiş ve 3 adet mezar yazıtı belgelenmiştir.
Bunları İ. S. 5-6 yy.’a tarihlemek mümkündür.
Res. 5 Hasanaliler, Manastır Mezarlığı Yazıtı
Fig. 5 Hasanaliler, inscription related with the monastery
cemetery

We re-surveyed systematically the Serdöğül area of
Kızılen Köyü of Erdemli township, which we had previously surveyed in 2005, and we identified a new inscription on a limestone block. It has five lines and is broken
on top (Fig. 4). The first line makes it clear that it was
dedicated to Zeus Olbios.
The rock caves 500 m. north – northwest of Hasanaliler
Köyü, 6 km. north of Narlıkuyu district were explored.
An inscription in red ochre on the cave wall was
documented. It states that this was the cemetery of the
monastery (Fig. 5). We also surveyed the rock tombs
to the east of this cave and documented three funerary inscriptions. It is possible to date them to the 5th-6th
centuries.
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