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Abstracts/Özetler 

 

Babür Mehmet AKARSU (Sinop University/Sinop Üniversitesi) 
 

 
Sinope from the Perspective of Underwater Archaeology 

 
It’s estimated that the city of Sinope was established by the people of Miletus in the 8th century BC as 

stated in the ancient resources therewithal the data obtained through excavations held in the city of Sinope 
point out that the actual establishment of the city was in the 7th century BC and became the most 
important harbor of the Paphlagonia Region in antiquity. Sinope which had a natural harbor developed, 
then became a commercial, demographical, political base and colonised city Sinope colonised Trapezous 
(Trabzon). Sinope had a very active harbor and was also the sailing point of its region. Sinope, highly formed 
by maritime, sea trade and experienced the periods of the Pontus Kingdom, the Roman Empire and the 
Byzantine Empire (The Eastern Roman Empire) after the people of Miletus and the submerged ships 
remained from the Roman Empire period and the Byzantine Empire (The Eastern Roman Empire) period are 
known and registered officially, today.  

The underwater cultural heritage of the city of Sinope which was determined by limited studies is 
thought much more in quantity and this culturel wealth can be revealed by the studies of underwater 
archaeology. 
 
Keywords:  Underwater Archaeology, Underwater Cultural Heritage, Sinope, harbor, submerged ships. 
 
 
 
 

Su Altı Arkeolojisi Perspektifinden Sinope 
 

Antik kaynaklara göre Miletos kolonisi olarak MÖ 8. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen, bununla beraber 
arkeolojik buluntuların şehrin kuruluşu ile ilgili olarak güçlü şekilde MÖ 7. yüzyılı gösterdiği Sinope şehri, 
Antik Dönem’de Paphlagonia Bölgesi’nin en mühim limanı olmuştur. Doğal limana sahip olan Sinope 
gelişmiş, ticari, siyasi ve demografik açıdan bir üs haline gelmiştir ve kendisi koloni olan Sinope, Trapezous 
(Trabzon) kolonisini kurmuştur. Oldukça faal bir limana haiz Sinope, bölgesinin de denize açılım noktası 
olmuştur. Denizciliğin, deniz ticaretinin yoğun olarak şekillendirdiği Sinope, Miletoslular’ın ardından; Pontos 
Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma İmparatorluğu) dönemlerini de yaşamıştır 
ve Roma İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu’ndan (Doğu Roma İmparatorluğu) kalma batık gemilerin 
varlığı günümüzde bilinmektedir.  

Oldukça sınırlı çalışmalar ile tespit edilmiş olan Sinope su altı kültürel mirasının, nicelik olarak 
günümüzde bilinenin çok üstünde olduğu tahmin edilmektedir ve bu kültürel zenginlik, su altı arkeolojisi 
çalışmaları ile açığa çıkartılabilir. 

 
Anahtar Kelimeler: Su Altı Arkeolojisi, Su Altı Kültürel Mirası, Sinope, liman, batık gemiler. 
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Zeki METE AKSAN (Sinop University/Sinop Üniversitesi)  
 
 

A Preliminary Report on the Tumuli in Sinop 
 

In 2013-2016 illicit diggings were stopped at the eight tumuli around Sinop and excavated by the 
Directorate of Sinop Archaeology Museum. Excavations revealed that the tumuli were already robbed and 
no grave goods could be recovered. However, all of the tumuli contained tomb structures of different sizes. 
Except for some details, tomb structures are observed to be built of cut stones without mortar and the 
roofing was corbelled vault. Although there are no artifacts that could help to the dating of the graves, it 
seems possible to date the tomb structures generally to the Hellenistic Period according to the architectural 
features.  

When evaluated in terms of their location, five of the burial mounds were built close to the sea coast, 
while the other three were located inland, distant from the sea. In some cases tumuli are thought to be 
demonstrating a closeby settlement or they may as well be interpreted as an indicator of the borders of a 
settlement. It is a known fact that burial mounds were built for important people in ancient times. The 
tomb structures point to a similar situation for the tumuli in Sinop, though there are no artifacts in these 
tumuli due to the illicit diggings. Location of the tumuli, their relations to their environs and the quality of 
the tomb structures will be evaluated in this paper. 
 
Keywords: Sinope, tumulus, tomb architecture, Hellenistic Period. 

 
 

 
 

Sinop Tümülüsleri Hakkında Ön Rapor 
 

Sinop il sınırları içerisinde farklı ilçelerde 2013-2016 yılları arasında Sinop Arkeoloji Müzesi tarafından 
kaçak kazıları durdurularak kurtarma kazıları yapılan sekiz tümülüs bulunmaktadır. Müze tarafından 
gerçekleştirilen kazılarda daha önce soyulmuş oldukları tespit edilen söz konusu tümülüslerin içlerinde 
herhangi bir mezar eşyasına rastlanmamıştır. Ancak hepsinde değişik boyutlarda mezar yapısı mevcuttur. 
Bazı ayrıntılar dışında mezar yapısına ait duvar ve çatı örtülerinin kesme taş bloklardan harçsız olarak 
örüldüğü, mezar odalarının üst kısımlarının ise korunabildiği kadarıyla bindirme tonoz tekniğinde inşa 
edilmiş olduğu görülmektedir. Tarihlemeye yardımcı olabilecek herhangi bir küçük buluntu olmamasına 
karşın, mezar yapılarını mimari özellikleri bakımından genel olarak Hellenistik Dönem’e tarihlendirmek 
mümkün görünmektedir. 

İnşa edildikleri konumlar bakımından değerlendirildiğinde mezar tepelerinden beş tanesinin kıyıya yakın 
kesimlerde yer aldığı, diğer üçünün ise kıyıdan uzak iç kısımlarda bulunduğu görülmektedir. Tümülüslerin 
konumları ile ilgili olarak bazı durumlarda yakınlarındaki bir yerleşim yerini gösterir nitelikte olabilecekleri 
ya da yerleşim sınırlarına ilişkin bir işaret olarak yorumlanabilecekleri düşünülmektedir. Antik çağda mezar 
tepesi inşa etme geleneğinin bir topluluk içinde görece daha önemli kişiler için yapıldığı bilinen bir gerçektir. 
Soyulmuş olduklarından ötürü herhangi bir mezar eşyasına rastlanmamasına rağmen, yığma tepe altında 
inşa edilmiş mezar yapılarının bulunması nedeniyle Sinop’taki bu tümülüsler için de benzer durum geçerli 
olmalıdır. Bu bildiride söz konusu tümülüslerin konumları, çevreyle olan ilişkileri ve mezar yapılarının niteliği 
üzerinde durulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sinop, tümülüs, mezar mimarisi, Hellenistik Dönem. 
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Özlem ALTUNÖZ SÜRÜCÜ (Sinop University/Sinop Üniversitesi) 
Gonca KILIÇ (Afyon Kocatepe University/Afyon Kocatepe Üniversitesi) 
Serkan AK (Sinop University/Sinop Üniversitesi) 

 
 

The Importance of Archaeology Museums for Tourism:  The Case of Sinop 
 

Tourism is a large industry created with many different business lines. Especially the economic benefits 
provided by the developing countries from the tourism industry constitute the main focus of interest for a 
large number of researchers. However, tourism activities are of vital importance not only as an economic 
business but also as a transfer of cultural assets of countries and regions to future generations. When 
evaluated in terms of touristic, on the one hand, archaeological museums are places where historical works 
revealed by archaeological excavations are protected and exhibited. On the other hand, the revenues 
generated by the visits of tourists who travel for cultural purposes every year contribute economically to 
the tourism industry. In this research, the importance of archaeological museums for tourism will be 
evaluated in the direction of the obtained revenues and the number of visitors. In this context, Sinop was 
chosen as the sample. Artifacts exhibited in Sinop Archeology Museum, archeological history of Sinop, the 
number of visitors and the obtained revenues of the museum, the ratio of the number of visitors and the 
museum revenues to the total number of tourists visiting Sinop and the total revenues of Sinop tourism will 
be determined. 
 
Keywords: Archeology, museum, archeology tourism, alternative tourism, cultural heritage. 
  
 
 

 
Arkeoloji Müzelerinin Turizm Açısından Önemi: Sinop Örneği 

 
Turizm, pek çok farklı iş kolunun oluşturduğu büyük bir endüstridir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin 

turizm endüstrisinden sağladığı ekonomik faydalar çok sayıda araştırmacının temel ilgi odağını 
oluşturmaktadır. Ancak turizm faaliyetleri yalnızca ekonomik bir iş kolu olmanın ötesinde, ülkelerin ve 
bölgelerin kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarması noktasında da hayati bir önem arz etmektedir. 
Arkeoloji müzeleri, arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan tarihi yapıtların korunduğu ve sergilendiği 
mekânlardır. Turistik açıdan değerlendirildiğinde arkeoloji müzeleri bir yandan ilgili bölgenin geçmişine ve 
sahip olduğu kültüre ait fiziksel belgeleri sergileyerek başlı başına bir turistik ürün olarak 
değerlendirilmektedir. Diğer yandan, her yıl kültür amaçlı seyahat eden turistlerin ziyareti ile elde edilen 
gelirler ekonomik anlamda da sektöre katkı sağlamaktadır. Bu araştırmada arkeoloji müzelerinin turizm 
açısından önemi, ziyaret eden kişi sayısı ve elde edilen gelirler doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu 
kapsamda Sinop ili örneklem olarak seçilmiştir. Sinop Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen eserler, ilin arkeolojik 
tarihçesi, müzenin ziyaretçi sayısı ve gelirleri, bu gelirlerin Sinop ilini ziyaret eden toplam turist sayısı ve 
gelirlerine oranı belirlenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, müze, arkeoloji turizmi, alternatif turizm, kültürel miras. 
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Meriç BAKİLER (Mimar Sinan University/Mimar Sinan Üniversitesi) 
Burcu KIRMIZI (Mimar Sinan University/Mimar Sinan Üniversitesi) 
Özden ORMANCI ÖZTÜRK (Mimar Sinan University/Mimar Sinan Üniversitesi) 
Deniz AYIK (Mimar Sinan University/Mimar Sinan Üniversitesi) 
Gülgün KÖROĞLU (Mimar Sinan University/Mimar Sinan Üniversitesi) 
 
 

Determination of 15th-20th Centuries Wall Painting Materials by Analytical Methods in Sinop Balatlar 
Building Complex 

 
Sinop Balatlar Building Complex is one of the few remaining ancient monuments along the northern 

coast of Turkey which is significant in terms of the archaeology of the Black Sea region. It held several 
functions throughout history, one of which was a Rum Orthodox Monastery Church from the 15th to the 
early 20th centuries. The church is covered by wall paintings of the Late Byzantine style with scenes from 
the Bible and the Old Testament, dating to the Ottoman period. The present study focuses on the 
determination of the pigments, paint execution techniques and deterioration mechanisms of the wall 
paintings by several analytical methods such as XRD, µ-XRF, SEM-EDX and Raman spectrometry.  

The results of this study are expected to shed light on the material characteristics and the production 
techniques of the wall paintings in the Black Sea region, regarding the time period mentioned as well as to 
form a background for the conservation-restoration works of the building complex. 
 
Keywords: Sinop, material characterization, wall paintings, pigment, instrumental analysis. 
 
 

 
 

Sinop Balatlar Yapı Topluluğu’nda 15.-20. Yüzyıllar Duvar Resimlerine ait Malzemelerin Analitik 
Yöntemlerle Belirlenmesi 

 
Sinop Balatlar Yapı Topluluğu, Türkiye’nin kuzey kıyısında günümüze ulaşan az sayıdaki tarihi anıttan biri 

olup, Karadeniz bölgesi arkeolojisi açısından oldukça önemlidir. Tarih boyunca çeşitli işlevlere sahip olan bu 
yapı, 15. yüzyıl ile erken 20. yüzyıl arasında Rum Ortodoks Manastır Kilisesi olarak kullanılmıştır. Kilise, İncil 
ve Tevrat’tan sahneler içeren Geç Bizans stilindeki duvar resimleri ile kaplı olup, Osmanlı Dönemine 
tarihlendirilmektedir. Bu çalışma, XRD, μ-XRF, SEM-EDS ve Raman spektrometresi gibi analitik yöntemler ile 
duvar resimlerinde kullanılan pigmentlerin, boya uygulama tekniklerinin ve bozulma mekanizmalarının 
tespit edilmesi üzerine odaklanmaktadır.  

Elde edilen sonuçların, ilgili dönemde Karadeniz bölgesindeki duvar resimlerinin malzeme 
karakteristikleri ve yapım tekniklerine ışık tutması ve yapı topluluğunun koruma-onarım çalışmaları için bir 
altyapı oluşturması beklenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sinop, malzeme karakterizasyonu, duvar resimleri, pigment, enstrümantal analiz. 
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Claire BARAT (University of Valenciennes and Hainaut-Cambrésis/Valenciennes ve Hainaut- Cambrésis  
Üniversitesi)  

 
 

Sinope - Urbanisation and City Planning in Antiquity 
 

The urbanisation of Sinope began in Archaic period at the time of its foundation by Milesian colonists 
and spread until the High Roman Empire, with a retraction in Late Antiquity.  

This paper will focus on the city planning of Sinope in Antiquity, particularly on the city walls, abstract of 
the city history. The public, residential, religious and funerary landscapes will be also studied, in order to 
see the urban development of Sinope, from Milesian colony to Athenian cleruchy, and from Pontic capital 
to Roman colony.  
 
Keywords: Urbanisation, city planning, Greek colony, Roman colony, city walls. 
 
 
 

 
Sinope – Antik Çağda Kentleşme ve Kent Planlaması 

  
Sinope’nin kentleşme süreci bir Miletos kolonisi olarak kurulduğu Arkaik Dönem’de başlamış, Roma 

İmparatorluk Dönemi boyunca devam etmiş ancak Geç Antik Dönem’de bir gerileme yaşamıştır. 
Bu çalışma özellikle kent tarihinin özeti niteliğindeki surlara odaklanacak şekilde Sinope’nin kent 

planlaması üzerinde duracaktır. Ayrıca Sinope’nin bir Miletos kolonisi olarak başlayıp Atina kleroukhosu, 
Pontik başkenti ve Roma kolonisi olma sürecindeki kentsel gelişiminin de daha iyi anlaşılabilmesi adına 
kamu, konut, dini mimarisi yanında mezarlık alanlarının tabiatı da irdelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kentleşme, kent planlaması, Yunan kolonisi, Roma kolonisi, surlar. 
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Ceyhun BERKOL 
 

The Woven Fabric Remains from the Sinop Kılıçlı Valley Excavations 
 

Archeological excavations are the most important data bank for the history of weaving and textiles. 
Especially, fabric pieces and weaving materials found in opened graves reveal important information 
about their age. 

Within the historical process, because petroleum by products and synthetic fibres were not yet 
developed, animal fibres such as wool and silk, and vegetable fibres such as cotton, linen, and hemp 
were used. Because it is difficult for natural fibres to brave natural conditions, the remains of fabrics 
found in excavations are rare and valuable relics. The garments worn by the buried show differences 
according to the status, profession, and gender of the buried. 

Near the town of Boyabat, an extensive excavation by the Directorate of  Sinop Archaeology Museum 
was made in 2013 in the Kılıçlı Valley, which in the near future will be left under water of a dam lake. In 
the valley, were found a church and graves that date back to the Early Byzantine Period and used over 
different periods. Besides the graves opened in the Sinop Kılıçlı Valley excavation and other finds, the 
fabric pieces in two other graves will be explored in detail in this study. According to the visual, physical, 
and laboratory colour and fabric data of these fabric pieces that look like a hardened tree bark, it can be 
concluded that these pieces are of linen, that is of vegetable origin. Because of where they were found 
on the wearer, it can also be concluded that they belonged to outerwear. 

In this study, the kind of garment these pieces belonged to, and the weaving techniques will be 
explored in comparison to other examples displaying the characteristics of the period. 
 
Keywords: Kılıçlı Valley, history of weaving, weaving, natural fibres, garment. 
 

Sinop Kılıçlı Vadisi Kazısından Elde Edilen Dokuma Kumaş Buluntuları 
 
Dokuma ve dokumacılığın tarihçesinin anlaşılması konusunda arkeolojik kazılar en önemli veri bankası 

niteliğindedir. Özellikle açılan mezarlarda bulunan dokumacılık malzemeleri ve dokuma parçaları, 
dönemleri hakkında önemli bilgiler içermektedir. 

Tarihsel süreçte yer almış olan medeniyetlerin gömü geleneklerinde farklılıklar gözlemlenmektedir. 
Bazı medeniyetlerde bedenin giysileriyle gömülmesi geleneği; dönem giysileri, dokuma teknikleri ve 
dönem dokumacılığında kullanılan elyaflar konusunda aydınlatıcı bilgiler içermektedir. Tarihsel süreçte; 
henüz petrol türevleri ve sentetik elyaf keşfedilmediği için dokumacılıkta, hayvansal elyaf gurubundan 
yün ve ipek; bitkisel elyaf gurubundan pamuk, keten, kenevir gibi doğal elyaflar kullanılmıştır. Doğal 
elyafların doğa şartlarına dayanma güçlüğünden ötürü, kazılarda elde edilen kumaş kalıntıları nadir ve 
kıymetli buluntulardır. Gömülen bireylerin üzerlerindeki giysiler, kişilerin statüleri, meslekleri ve 
cinsiyetlerine göre farklılıklar göstermektedir.  

Sinop Müze Müdürlüğü tarafından, yakın bir gelecekte baraj gölü altında kalacak olan, Boyabat İlçesi 
yakınlarındaki Kılıçlı Vadisi’nde, 2013 yılında kapsamlı bir kazı çalışması yapılmıştır. Vadide, Erken Bizans 
Dönemi’nden 20. yüzyıl başlarına değin, farklı dönemlerde kullanılmış kilise ve mezarlıklar bulunmuştur. 
“Sinop Kılıçlı Vadisi” kazısında açılan mezarlar ve diğer buluntuların yanı sıra; açılan iki mezardan elde 
edilen dokuma kumaş parçaları bu çalışmada ayrıntılı bir şekilde irdelenecektir. Sertleşmiş ve ağaç 
kabuğu görünümündeki kumaş parçalarının görsel, fiziksel ve laboratuarda yapılan renk ve elyaf analiz 
verileri uyarınca; doğal bitkisel elyaf kategorisinden, keten dokuma olduğu ve bireyin üzerinde bulunduğu 
konumdan ötürü dış giysi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında buluntuların nasıl bir giysiye ait olduğu, dokuma tekniği ayrıntılı bir şekilde 
dönem özelliklerini taşıyan farklı örneklerle karşılaştırmaları yapılarak tanıtılacaktır. 
 
Anahtar Sözcükler: Kılıçlı Vadisi, tarihsel süreçte dokuma, dokumacılık, doğal elyaflar, giysi. 
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Pericles CHRISTODOULOU (House of European History / Avrupa Tarihi Müzesi) 

 
 

Serapis in Sinope 
 

According to the accounts of Plutarch and Tacitus, it was from Sinope that Ptolemy I Soter brought the 
colossal statue of Serapis to Alexandria, where the deity became the city god. Nevertheless, other sources 
indicate another possible place of origin for this statue: a hill outside Memphis, in Egypt, called Sinopion. 

Did Serapis come from the Black Sea or from Egypt? The second option may seem more plausible, but 
the question arises how this issue was perceived in antiquity, in Sinope itself and elsewhere. In this respect, 
it makes sense to examine carefully all sources and archaeological material pertaining to the cult of Sarapis 
in Sinope and his presence in the city. 
 
Keywords: Serapis cult, Isis cult, Sinope, Alexandria, epigraphy. 
 
 
 

 
Sinope’de Serapis Kültü 

 
Plutarkhos ve Tacitus’a göre, I. Ptolemaios Soter Serapis’in dev heykelini İskenderiye’ye Sinope’tan 

getirmiş ve Serapis bu şekilde İskenderiye şehrinin tanrısı olmuştur. Ancak diğer kaynaklar bu heykelin 
başka bir yerden gelmiş olabileceğini de belirtmektedir: Mısır’da, Sinopion adı verilen, Memfis’in dışında bir 
tepe. 

Serapis Karadeniz’den mi yoksa Mısır’dan mı gelmektedir? İkinci öneri daha olası gibi gözükse de esas 
soru bu yolcuğun Antik Dönem’de, Sinop ya da başka bir yerde, nasıl değerlendirilmiş olduğudur. Bu 
nedenle, Sinope’de Serapis kültüne ve inanışına ait bütün kaynak ve arkeolojik malzemenin özenle 
incelenmesi büyük önem taşımaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Serapis kültü, Isis kültü, Sinope, İskenderiye, epigrafi. 
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Pınar ÇAĞNİS 
 

 
Sinopean Amphora Stamps found at Marmaray Tube Tunnel Excavations in Sirkeci Station 

 

Amphora stamps, which have an important place in the documentation of the trade history of antiquity, 
have been used since archaic period. With the discovery of new commercial routes and developing 
economic activities, the production of stamped amphoras seems to have been made more systematically in 
the Hellenistic Period. Sinope, as known amphora producer since 5th century BC, regularly stamped it’s 
amphoras between 350 and 190 BC. 

This report is focused on commercial relations between Sinope and Byzantion in antiquity. The research 
is based on Sinop origin commercial amphora stamps findings from Sirkeci station,  Marmaray rescue 
excavations carried out between 2004-2012. 
 
Keywords: Marmaray excavations, Hellenistic, amphora stamps, Byzantion, sea trade. 
 
 
 

 
Marmaray Tüp Geçit Kazıları Sirkeci İstasyonunda Ele Geçen Sinope Amphora Mühürleri 

 
Antik Dönem ticaret tarihinin belgelenmesinde sikkeler kadar önemli bir yere sahip olan amphora 

mühürleri, Arkaik Dönem’den itibaren karşımıza çıkmaktadır. Yeni ticari rotaların bulunuşu ve gelişen 
ekonomik faaliyetler ile Hellenistik Dönem’de, mühürlü amphora üretiminin daha sistematik bir şekilde 
yapıldığı görülmektedir. MÖ 5. yüzyıldan itibaren amphora ürettiği bilinen Sinope MÖ 350-190 tarihleri 
arasında ürettiği amphoraları düzenli olarak mühürlemiştir. 

Bu bildiride 2004-2012 yılları arasında yürütülen Marmaray kurtarma kazıları kapsamında, Sirkeci 
istasyonu kazılarında tespit edilen Sinope kökenli ticari amphora mühürleri aracılığıyla Antik Dönem’de 
Sinope ve Byzantion ticari ilişkileri, yeni buluntular ışığında ele alınacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Marmaray Tüp Geçit Kazıları, Hellenistik, amphora mühürleri, Byzantion, deniz ticareti. 
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Anca DAN (École Normale Supérieure / École Normale Supérieure) 
 
 

From the Taurus to the Taurians: The Short Crossing of the Black Sea 
 
When did the Greeks start to cross the Black Sea through its middle, from Sinope or Karambis to the 

northern shores and under what conditions? In the 4th century BC, the re-foundation of Chersonesos by 
Heracleia Pontica and the abundance of Sinopean amphora stamps in Chersonesos confirm the junction 
between Asia Minor and the Tauric peninsula, generally estimated at 3 days and 2 nights of continuous 
navigation. But already during the 5th century BC, the Athenians who were listening to Sophocles’ tragedies 
could already imagine in their minds a “double” sea, cut by a short passage through its middle (Antigone 
966; cf. Herodotus 4.99; Strabo 12.3.10). Moreover, Herodotus assigns the first crossing to the mythical 
past, when the Greeks fought against the Amazons, who together with the Scythians gave birth to the 
Sauromatians (4.110, 116). M.I. Maximova and P. Arnaud already analyzed these sources and supposed 
that the Greeks would have cut the Pontus through its middle at least from the 5th-4th centuries BC 
onwards.  

In this paper, we suggest that there was more than one path of direct navigation (from Sinope and 
Karambis to the sites in western, southern and eastern Crimea but also in the present day Taman 
peninsula). The knowledge about these crossing paths could date back to the archaic times, when the 
Greeks settled at the foot of the Caucasus and the mouth of Phasis (Rioni, but also Kuban). This hypothesis 
could not only justify the presence of 7th century BC. Greek settlements in the region of Anapa, while they 
seem absent, for example, in today’s Abkhazia. It could also explain the invention of the myth of the 
Cimmerians, founders of Sinope, beyond the Ocean. 
 
Keywords: Sinope, Karambis, the short crossing of the Black Sea, deep sea passage, double sea (dithalatta). 
 
 
 

Taurus’tan Taurilere: Karadeniz’in Kısa Geçişi 
 
Yunanlılar kuzey kıyılarına ulaşmak için Sinope veya Karambis üzerinden Karadeniz’i ortasından geçmeye 

ne zaman ve hangi şartlar altında başladılar? MÖ 4. yüzyılda Khersonesos’un Heraklia Pontike tarafından 
yeniden kurulması ve Sinop amphora mühürlerinin Khersonesos’taki bolluğu Küçük Asya ile Taurus 
Yarımadası arasındaki bağlantının varlığını, ki genelde 3 gün ve 2 gecelik kesintisiz bir yolculukla 
nitelenmektedir, kesinleştirmektedir. Ancak MÖ 5. yüzyılda Sofokles’in trajedilerini dinleyen Atinalılar 
halihazırda orta kesiminde yer alan kısa bir geçişle bölünmüş bir “çift” denizi hayal edebiliyorlardı (Antigone 
966; cf. Herodotos 4.99; Strabo 12.3.10). Hatta Herodotos ilk geçişi mitsel geçmişe, yani Yunanlıların 
İskitlerle beraber Sarmatyalıları doğuran Amazonlarla savaştığı zamana dayandırmaktadır  (4.110, 116). M.I. 
Maximova ve P. Arnaud bu kaynakları incelemiş ve Yunanlıların Pontos’u MÖ 5.-4. yüzyıllardan itibaren 
ortasından geçecek şekilde kat ettiklerini öne sürmüşlerdir. 

Bu çalışmada doğrudan seyir için birden fazla güzergah olduğu düşüncesi öne sürülmektedir (Sinope ve 
Karambis’ten batı, güney ve doğu Kırıma ve ayrıca günümüzdeki Taman yarımadasına olacak şekilde). Bu 
güzergahlar hakkındaki bilgi dağarcığı, Yunanlıların Kafkasların etekleri ile Phasis’in denize döküldüğü 
kısımlara (Rioni ve ayrıca Kuban) yerleştiği Arkaik Dönem’e kadar uzanmaktadır. Bu hipotez sadece, 
varlıkları şu an hala kanıtlanmamış olan, günümüz Abazya sınırları içindeki antik Anapa bölgesinde varolma 
olasılığı taşıyan MÖ 7. yüzyıl tarihli Yunan yerleşimlerine kanıt teşkil etmekle sınırlı kalmamaktadır. Aynı 
zamanda Okyanus’un ötesindeki Kimmerlere (Sinope’nin kurucuları sayılan) ait efsanenin ortaya çıkma 
sebebini de açıklamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sinope, Karambis, Karadeniz kısa geçişi, derin deniz geçidi, çift deniz (dithalatta). 
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Serkan DEMİREL (Karadeniz Technical University / Karadeniz Teknik Üniversitesi) 
 

Some Observations about the Problem of Late Bronze Age in the Settlements of Sinop Region 
 

There is a few information about the settlements of Sinop region dated in the Late Bronze Age. Settled 
life, which began at the region in the Early Chalcolithic Age spread rapidly and continued until the end of 
Early Bronze Age. However, from the Middle Bronze Age, settlements in the region are rare or abandoned, 
similar to settlements in East Anatolia, and almost disappeared in the Late Bronze Age. After this period, 
settled life of the region continued through the Early Iron Age. It is also seen that the settlements are 
mostly located near the coast in the Late Bronze Age, unlike the previous periods. This situation may 
indicate that the political or cultural condition in the region has changed. However, due to the lack of 
archaeological evidence, it can not be understood completely. This period is being tried to be understood 
with Hittite cuneiform texts. According to these sources, the lifestyle of the people living in the region is 
similar to the features of the Late Bronze Age settlements. With regard to the topic, the question arises 
whether the people living on the northern border of Hittite Empire can be immigrants or not. 
 
Keywords: Sinop region, Late Bronze Age, Hittite, Kaška, Northern Anatolia. 
 
 
 

Sinop Bölgesi Yerleşimlerinde Geç Tunç Çağ Sorunu Üzerine Bazı Gözlemler 
 
Sinop bölgesinde Geç Tunç Çağı’na tarihlenen yerleşimler hakkında oldukça az bilgi vardır. Bölgede, 

Erken Kalkolitik Çağ’dan itibaren başlayan yerleşik yaşam hızlı bir şekilde yayılmış ve Erken Tunç Çağı’nın 
sonuna kadar aralıksız devam etmiştir. Ancak, Orta Tunç Çağı’ndan itibaren, Doğu Anadolu’daki yerleşimlere 
benzer şekilde, bölgedeki yerleşimlerin sayısı azalmış veya yerleşimler terk edilmiştir. Geç Tunç Çağı’nda ise 
bu yerleşimlerin neredeyse yok olduğu söylenebilir. Önceki dönemlerin aksine, Geç Tunç Çağı’nda Sinop 
bölgesindeki yerleşimlerinin ağırlıklı olarak kıyılara yakın yerlerde olduğu da görülebilir. Erken Demir 
Çağı’ndan itibaren ise bölgedeki yerleşik yaşam tekrar hareketlenmiştir. Bu gelişmeler bölgedeki politik ve 
kültürel şartların özellikle Geç Tunç Çağı’nda değiştiğine işaret ediyor olabilir. Ancak arkeolojik verilerin az 
olması sebebiyle bu durumun tamamen anlaşılması mümkün olamamıştır. Hititçe çivi yazılı metinler 
sayesinde Sinop bölgesinin Geç Tunç Çağ’ı anlaşılabilir. Bu metinlere göre, bölgedeki halkın yaşam tarzı Geç 
Tunç Çağ yerleşim özellikleriyle benzerlik göstermektedir. Ayrıca bu koşullar altında, Hitit Devleti’nin kuzey 
sınırında yaşadığı düşünülen bölge halkının göçmen olup olmadığı sorusu da gündeme gelmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sinop bölgesi, Geç Tunç Çağı, Hitit, Kaška, Kuzey Anadolu. 
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Nikolay FEDOSEEV (Institute of Archaeology of Crimea/Kırım Arkeoloji Enstitüsü) 
 

History of Ancient Sinope and Ceramic Stamps 
 
Around 368 BC Sinope begins to stamp his ceramic products, which in large quantities are exported to 

all the cities of Pontus. Volumes exports of Sinope’s, perhaps, can be called premium - Sinope in large 
volumes supplied tiles and wine. 

Initially, ceramic stamping copies the stamps of Heraclea. Magistrate's stamps in my catalog collected 
more than 22,400 and about 1,500 potter's stamps. They registered 166 names of magistrates. The 
astynomes in Sinope performed fiscal functions and their names served as a chronological marker, that is, 
they were eponyms. In 362 BC, there is a decline, which can be identified with the siege of the city of 
Datamos. In this period there is an aisymnetic stamp of Hephaestios. The second case of the Nikia 
aisymnetos stamp falls on the years of the appearance of the Macedonian troops of Alexander. From 220 
BC there is again a decline in exports, and in 204/3 BC the names of the magistrates of the stamps are 
replaced by stamps with dates. The only permissible era in Sinope at this time is the Greco-Macedonian or 
Selevkid (Babylonian) era with the initial year 312 BC. 
 
Keywords: astynomes, aisymnetos, ceramic stamps, amphora, magistrate's. 
 
 

 
 

Antik Sinope’nin Tarihi ve Seramik Mühürleri 
 
Yaklaşık MÖ 368’de Sinope, Pontos etrafındaki bütün kentlere ihraç edilen seramik ürünlerini 

mühürlemeye başlar. Sinope’nin ihracatının yüksek kalitede olduğu söylenebilir – Sinope büyük ölçeklerde 
kiremit ve şarap sağlamıştır. 

Başlangıçta seramik mühürleri Herakleia damgalarını taklit eder. Kataloğumda 22400’den fazla magistrat 
mühürleri ve yaklaşık 1500 tane çömlekçi mührü bulunmaktadır. Bunların içinde 166 magistrat ismi vardır. 
Sinope’deki astynomeler mali işlerle ilgilidir ve isimleri kronolojik gösterge olarak işlev görmüştür, yani 
eponimdirler. MÖ 362’de Datamos’un kuşatması ile ilişkilendirilebilecek bir düşüş yaşanır. Bu dönemde 
Hephaestios’a ait aisymnetik mühür bulunmaktadır. Nikia aisymnetos damgası ile ilgili ikinci vaka 
İskender’in Makedon birliklerinin ortaya çıkması ile aynı yıllara rastlar. MÖ 220’den itibaren ihracatta 
yeniden bir düşüş yaşanır ve MÖ 204/3’te mühürlerdeki magistrat isimlerinin yerini tarihli mühürler alır. Bu 
dönemde Sinope’deki tek uygun evre başlangıç yılı MÖ 312 olan Greko-Makedon ya da Seleukos (Babil) 
dönemidir. 
 
Anahtar Kelimeler: astynomes, aisymnetos, seramik damgalar, amphora, magistrat. 
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Sevinç GÖK (Ege University/Ege Üniversitesi) 
 
 

Sinop Balatlar Yapı Topluluğu Kazılarında Ortaya Çıkarılan Seramiklerin Batı Karadeniz Ticaret Ağı 
İçerisindeki Yeri 

 
Antik Dönem’den itibaren yerleşimin sürdüğü Sinop, önemli liman kentlerinden biridir ve Sinop’un 

merkezinde, Sinop Balatlar Yapı Topluluğu olarak adlandırılan alanda, Prof.Dr. Gülgün Köroğlu başkanlığında 
gerçekleştirilen kazılarda elde edilen buluntular, sanat tarihi açısından önemli veriler sunmaktadır. 

Sinop Balatlar Yapı Topluluğu seramik buluntuları hamur, form ve desen özelliklerinin yanı sıra 
çeşitliliğiyle de dikkat çekicidir. 14. yüzyıldan başlayarak günümüze uzanan bir süreçte üretilmiş ve 
kullanılmış Osmanlı Dönemi seramiklerinin yanı sıra Avrupa’dan ithal örneklerin de çok yoğun olduğu 
görülmektedir. Özellikle Smyrna (İzmir) Agora’sı buluntularıyla oldukça benzer seramik grupları ortaya 
çıkarılmıştır. İki önemli liman kentinde, aynı yüzyıllar içerisinde benzer seramiklerin olması elbette şaşırtıcı 
değildir. İthal seramikler içerisinde İngiliz ve Fransız örneklerinin yoğunluğunun da dikkate değer olduğu 
gözlenmektedir. Ayrıca, İtalya’da çokça üretimi olan ancak aynı zamanda Avrupa’nın birçok kentinde de 
üretildiğini bildiğimiz Albisola seramikleri olarak adlandırılan Taches Nories (siyah lekeli) seramikler de ele 
geçmiştir. Ancak, özellikle İtalyan mayolikaları ile mermer dekorlu örneklerin olmaması şaşırtıcı, 
düşündürücü ve tartışmaya açık bir konudur.  

Çalışmamızda Sinop Balatlar Yapı Topluluğu kazılarında ortaya çıkarılan Osmanlı Dönemi ile Avrupa’dan 
ithal seramiklerin genel özelliklerinin tartışılmasının yanı sıra ithal seramiklerin uluslararası ticaretteki önemi 
üzerinde durulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sinop Balatlar Yapı Topluluğu, Osmanlı seramikleri, ticaret, Avrupa seramikleri, 
Mayolika. 

 
 

Ceramics from Sinop Balatlar Building Complex Excavations and Their Place in Black Sea Trade Network 
 
Sinop, settled since antiquity, is one of the important port cities and excavations in Balatlar Building 

Complex, centre of Sinop, conducted by Prof. Gülgün Köroğlu, have revealed important results for art 
history.  

Ceramic finds from Sinop Balatlar Building Complex are remarkable for their variation as well as their 
clay, form and decoration properties. Among Ottoman ceramics produced and used starting from 14th 
century until today, imported European ceramics are also abundant. Especially many ceramic groups similar 
to the finds of Smyrna (Izmir) Agora are revealed. Of course it’s not surprising to see similar finds from two 
port cities during the same timeframe. Among imported finds, ceramics from England and France are many 
in number. Other than these Taches Noires, also known as Albisola, produced mainly in Italy but also in 
many other European Cities are also among the finds. But the absence of Italian majolica and marble 
decorated examples is surprising and needs further thought. 

This paper will discuss the general characteristics of the ceramic finds from Sinop Balatlar Church and 
the importance of imported ceramics in international trade. 
 
Keywords: Sinop Balatlar Building Complex, Ottoman ceramics, trade, European ceramics, Majolica. 
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Eda GÜNGÖR ALPER (Dokuz Eylül Üniversitesi/Dokuz Eylül University) 

 
 

Sinop Balatlar Building Complex – Terracotta Lamps from 2010-2013 
 
Sinop is on a peninsula where it has been uninterruptedly settled since the Bronze Age. It is located in 

the middle of the Anatolian Black Sea coast. Therefore, Sinop’s active commerce was existant since ancient 
times. One of the most important ruins in the city is Roman Bath complex called Sinop Balatlar Building 
Complex. Ceramic finds from this complex, which had been inhabited for a long period and used in different 
functions, are quite diverse. 

Terracotta lamps is the small part of the Ceramic find diversity. Despite the small number, the finds are 
dated generally from 4th century BC to 6-7th centuries AD. Majority of the lamps belong to the Roman and 
late Roman periods. The others are dated to late Classical and Hellenistic periods. The lack of lamps should 
be due to the fact that the lower stratigraphy has not been reached in 2010-2013 and glass lamps are more 
widely used in the churches than clay lamps in the late periods. 
 
Key words: Sinop, ceramic, lamp, Hellenistic Period, Roman Period. 
 

 
 

Sinop Balatlar Yapı Topluluğu – 2010-2013 Yılları Arasında Bulunan  
Pişmiş Toprak Kandiller 

 
Sinop, kesintisiz olarak Tunç Çağı’ndan itibaren yerleşim görmüş bir yarımada üzerindedir. Karadeniz’in 

ortasındaki konumu ile antik çağlardan itibaren aktif ticaretin içinde olmuştur. Şehirdeki en önemli 
kalıntılardan biri Sinop Balatlar Yapı Topluluğu olarak isimlendirilen Roma dönemi Hamam Kompleksidir. 
Uzun bir dönem farklı işlevler ile kullanım görmüş bu yapıdan ele geçen seramik buluntular oldukça 
çeşitlidir. 

Seramik buluntuların küçük bir bölümünü oluşturan pişmiş toprak kandillerde de çeşitlilik söz konusudur. 
Az sayıda bulunmasına rağmen, genel olarak MÖ 4. yüzyıldan MS 6-7. Yüzyıllara tarihlenebilmektedirler. 
Kandillerin büyük çoğunluğu Roma ve Geç Roma dönemine aittir. Diğer kandiller Geç Klasik-Erken 
Hellenistik döneme tarihlendirilmiştir. Üst seviyelerde pişmiş toprak kandil buluntusunun azlığı henüz 2010-
2013 yıları arasında alt seviyelere inilmemiş olması ve geç dönem Kilisesinde ağırlıklı olarak pişmiş 
kandillerden ziyade cam kandillerin kullanılıyor olmasından kaynaklanmalıdır. 
 
Anahtar kelimeler: Sinop, seramik, kandil, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi. 
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Hazar KABA (Sinop University/Sinop Üniversitesi) 
 
 

Rethinking the “Plaketten-Vasen” from Sinope: A New Late Classical Sarcophagus Burial from the 
Western-Necropolis  

 
An undecorated sarcophagus was found in 2013 during infrastructure works in the Gelincik 

neighborhood where the western necropolis of Sinope once located. The rescue excavations of the 
Museum of Sinop documented a rich assemblage of grave offerings, various types of jewelry, personal care 
utilities, coins and different types of pottery from the sarcophagus. Within the pottery, a small group of 
Attic vases and several well-preserved clay vessels with polychrome relief decoration, known in the 
literature as “Plaketten-vasen”, attract a special attention. According to the anthropological analyses, this 
rich burial belonged to a young female deceased. 

This paper will present this new burial with its offerings by focusing on the polychrome “Plaketten-
vasen”. It will review the dating of this pottery-group, controversially discussed in the literature, on the 
base of the assemblage of the new burial.  
 
Keywords: Plaketten-vasen, Sinope, sarcophagus, polychrome relief ceramics, Late Classical. 
 
 
 
 

Sinope Kökenli “Plaketten-Vasen”leri Yeniden Düşünmek: Batı Nekropolü’nden Yeni Bir Geç Klasik 
Dönem Lahit Mezarı  

 
Bir zamanlar Sinope’nin batı nekropolünün yer aldığı Gelincik mahallesinde 2013 yılında yürütülen alt 

yapı çalışmalarında bezemesiz bir lahit bulunmuştur. Sinop Müzesi tarafından yapılan kurtarma kazıları 
sonucunda lahit içinde zengin buluntu grupları, çeşitli takılar, kişisel bakım eşyaları, sikkeler ve farklı tipte 
seramik kaplar ele geçmiştir. Seramik kaplar içinde birkaç Attik kökenli kap yanında birkaç tane iyi 
korunmuş, çok renkli kabartma süslere sahip olan ve literatüre “Plaketten-vasen” adıyla geçmiş bir grup 
seramik kap özellikle dikkat çekmektedir.Antropolojik çalışmalar bu zengin mezarın genç bir kadına ait 
olduğunu göstermektedir. 

Söz konusu çalışma, bu yeni gömüyü buluntuları ile beraber, ama özellikle de çok renkli “Plaketten-
vasen” eserleri üzerine odaklanarak irdeleyecektir. Çalışma kapsamında, günümüze kadar tartışmalı bir 
çerçevede irdelenmiş olan bu seramik türünün tarihlemesi lahit içindeki buluntu grubu temel alınarak 
yeniden değerlendirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Plaketten-vasen, Sinope, lahit, çok renkli ve kabartmalı seramikler, Geç Klasik. 
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Emzar KAKHIDZE (Batumi Shota Rustaveli State University/Batum Shota Rustaveli  Devlet Üniversitesi) 
 
 

Sinope and Eastern Black Sea Area in the Classical, Hellenistic and Roman Periods 
 

Since Classical period, the coastal population of southwestern Georgia had close contacts with Sinope. 
Apart from the Greek necropolis at Pichvnari, two Sinopean drachmas of the first half of the 5th century 
were discovered at the Colchian cemetery too. Since 4th century BC. Sinopean production in eastern Black 
Sea area increases dramatically. 

Intense trade and economic relations with Sinope from early Hellenistic times is evidenced by numerous 
Sinopean coins discovered on the territory of western Georgia, which were predominant in foreign trade. 
Fragments of amphoras (included with stamps), louteria and tiles dated to the end of the 4th century BC 
and 3rd century BC are discovered at Pichvnari, Tsikhisdziri and Batumi. Trade and economic relations with 
Greek and Eastern world continued in the 2nd-1st centuries BC. In this regard we should mention the 
discovery of Sinopean amphoras in Gonio. Latter revealed interesting material of Roman period as well. 
Fragments of Sinopean ceramic products (amphoras, tiles and louteria) and numismatic items discovered 
here.  

Archaeological material discovered in the 4th-5th centuries AD layer has considerable importance in 
dating the remains of Pichvnari basilica. The pottery includes both local and imported artifacts. There also 
occur fragments of the amphorae imported from Sinope. 
 
Keywords: Colchis, Sinope, amphoras, coins, louteria. 
 
 

 
 

Klasik, Helenistik ve Roma Dönemleri’nde Sinope ve Doğu Karadeniz Bölgesi 
 

Klasik Dönem’den beri Gürcistan’ın güneybatısındaki kıyı halkları Sinope ile yakın temas içinde olmuştur. 
Pichvnari’deki Yunan nekropolisi dışında, Kolkhis mezarlığında da MÖ 5. yüzyılın ilk yarısına ait iki Sinope 
drahmisi açığa çıkarılmıştır. MÖ 4. yüzyıldan itibaren doğu Karadeniz’de Sinope üretiminde çarpıcı bir artış 
görülür. 

Erken Hellenistik Dönem’den itibaren Sinope ile yoğun ticari ve ekonomik ilişkiler, batı Gürcistan’da 
bulunan ve dış ticarette baskın olan çok sayıdaki Sinope sikkesi ile kanıtlanmaktadır. Pichvnari, Tsikhisdziri 
ve Batumi’de MÖ 4. yüzyıl sonu ve 3. yüzyıla tarihlenen amphora parçaları (mühür içeren), louteria ve 
kiremitler bulunmuştur. Yunan ve Doğu dünyaları arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler MÖ 2.-1. yüzyıllarda 
da devam etmiştir. Bu bağlamda Gonio’da ortaya çıkarılan Sinope amphoralarından bahsetmemiz gerekir.  
Burası Roma Dönemi ile ilgili ilginç buluntular da vermiştir. Sinope seramik üretimine ait parçalar (amphora, 
kiremit ve louteria) ve numizmatik buluntular burada keşfedilenler arasındadır. 

MS 4.-5. yüzyıllara ait tabakada bulunan arkeolojik malzeme Pichvnari Bazilikası’na ait kalıntıların 
tarihlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Seramikler içinde hem yerel hem de ithal örnekler bulunmaktadır. 
Aynı zamanda Sinope’den ithal edilmiş amphoralara ait parçalara da rastlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kolkhis, Sinope, amphora, sikke, louteria. 
 

 

 

 



16 

 

Kakhaber KAMADADZE 

 
 

Trading and Economic Relations Between South-Western Georgia and Sinope in the Roman Period 
 
In the Roman period southwestern Georgia was a major trading, economic, political and strategic 

centre, where sea and land routes passed. There are very interesting materials which discovered and 
belong to different times. One of them are Sinopean ware: amphorae, jugs, loutheriai and tiles. 

Economy, social structure and the state structure of Sinope are closely linked to the interests of the 
Roman state. This city was main centre of Roman army and navy standing in the East. The troops based in 
Caucasus and northern Asia Minor were supplied from Sinope.  

Imported items found in southwestern Georgia shows that Roman garrisons stationed here 
predominantly supplied from the eastern Mediterranean and western parts of the Roman Empire in the 
end of 1st century AD and the beginning of the 2nd century. Distribution of items from these regions are 
reduced in the 2nd-3rd centuries AD and production of southern Black Sea coast pottery dominates.  
 
Keywords: Georgia, Gonio, Sinope, loutheriai, tiles. 
 
 
 

 
Roma Dönemi’nde Güney Batı Gürcistan ve Sinope Arasındaki Ticari ve Ekonomik İlişkiler 

 
Deniz ve kara yollarının kesiştiği güneybatı Gürcistan, Roma Dönemi’nde önemli bir ticari, ekonomik, 

politik ve stratejik merkezdi. Bu bölgede ele geçmiş olup pek çok farklı döneme tarihlenebilen çeşitli ve 
ilginç malzemeler söz konusudur. Bu malzemeler içinde amphoralar, sürahiler, louteria ve kiremitlerden 
ibaret Sinope kökenli eserler de mevcuttur. 

Sinope’nin ekonomisi, sosyal yapısı ve yönetim yapısı Roma devlet yapısının çıkarlarına çok iyi bir şekilde 
bağlanmıştı. Bu antik kent Doğudaki Roma ordusu ile donanmasının ana merkezi konumunda idi. Kafkaslar 
ve Küçük Asya’nın kuzeyindeki askerlerin tüm tedariği Sinope’den sağlanmakta idi. 

Kuzeybatı Gürcistan’da bulunmuş olan ithal eserler, buradaki Roma garnizonlarının ihtiyaçlarının, MS 1. 
yüzyılın sonu ile 2. yüzyılın başında, baskın bir şekilde doğu Akdeniz ile İmparatorluğun batı bölgelerinden 
sağlandığını göstermektedir. MS 2. ve 3. yüzyıllarda ise bu bölgelerden ithal edilen eserlerin sayısının 
azaldığı görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Gonio, Sinope, louteria, kiremitler. 
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Merab KHALVASHI (Batumi Shota Rustaveli State University/Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi) 
Nino INAISHVILI (Batumi Shota Rustaveli State University/Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi) 
 

 

Sinopean Amphorae in Colchis 
 

Sinope played a significant role in the life of Colchis from the 4th century BC to the early Byzantine 
period inclusive, verified by numerous archaeological finds. Among these artifacts the most numerous are 
Sinopean amphorae. They are found in all the important and archaeologically studied or accidentally 
discovered different archaeological sites. Moreover, Sinopean Amphorae take the leading place among the 
imported containers in Colchis. 

The article deals with the Sinopean amphorae found in Colchis, their chronological and typological 
varieties and archaeological contexts from the 4th century BC to the early Byzantine period inclusive, thus 
presenting the significance of Sinope in the economic life of Colchis as well as generally its role in economy 
and culture of the Eastern Black Sea littoral at different stages of its longtime history.  

 
Keywords: Sinopean amphorae, Colchis, economic relations, 4th century BC,  6th century AD. 
 
 

 
 

Kolkhis’teki Sinope Amphoraları 
 

Sayısız arkeolojik buluntunun da gösterdiği gibi Sinope, MÖ 4. yüzyıldan Erken Bizans Dönemi’ni de 
kapsayacak şekilde Kolkhis’in yaşamında önemli bir rol oynamıştır. Söz konusu buluntular içinde en fazla 
olanı Sinope amphoralarıdır ki, bunlara arkeolojik olarak çalışılmış ya da tesadüfen keşfedilmiş önemli 
arkeolojik yerleşmelerde rastlanmıştır. Dahası Sinope amphoraları Kolkhis’te ithal edilmiş kaplar arasında 
başı çekmektedir. 

Bu bildiri, MÖ 4. yüzyıldan Erken Bizans Dönemi’ne kadar Kolkhis’te bulunan Sinope amphoralarının 
kronolojik ve tipolojik çeşitlerinin yanı sıra arkeolojik kontekstlerini ele almaktadır. Böylelikle Kolkhis’in 
ekonomik yaşamının yanı sıra uzun tarihindeki farklı dönemlerde Doğu Karadeniz sahilinin ekonomisi ve 
kültürü üzerinde Sinope’nin önemi sunulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sinope amphoraları, Kolkhis, ekonomik ilişkiler, MÖ 4. yüzyıl, MS 6. yüzyıl. 
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Özden ORMANCI ÖZTÜRK (Mimar Sinan University/Mimar Sinan Üniversitesi) 
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Gülgün KÖROĞLU (Mimar Sinan University/Mimar Sinan Üniversitesi) 
Meriç BAKİLER (Mimar Sinan University/Mimar Sinan Üniversitesi) 

 
 

Archaeometric Studies on the Late Roman Wall Paintings Found in Sinop Balatlar Building Complex 
 

The cultural history of the Black Sea region, which has an important geographical location due to its sea 
connection with a key role in social, economical and cultural aspects since the ancient times, has rather 
been less explored when compared to the other regions of Turkey. The building complex which is situated 
in the city centre of Sinop and known as Balatlar Church sheds light on the past of the Black Sea region with 
an identity holding different functions from the Late Roman period to the 20th century. During the 
excavations, fragments of wall paintings dating to the Late Roman period (2nd-4th centuries AD) were 
recovered from the Roman bath-palaestra complex located in the southwest of the building complex. In the 
recent years, archaeometric investigations using instrumental analysis methods such as microscopy, 
spectroscopy and chromatography became crucial in the study of Roman wall paintings which were 
generally examined on the basis of style and iconography. In this study, materials analyses of the wall 
painting samples were carried out by several techniques such as optical microscopy, XRD, SEM-EDX, µ-XRF 
and Raman spectrometry for determining the raw material characteristics and the production techniques. 
By evaluating all the data obtained, information regarding paint-plaster stratigraphy, chemical composition 
of the pigments used and painting methods was obtained. It is expected that the results of this study will 
contribute to the present state of the Black Sea archaeology as well as our knowledge about the execution 
of Roman wall paintings in the wider context of Anatolia. 
 
Keywords: Sinop, archaeometry, Late Roman, wall paintings, pigment, instrumental analysis. 
 
 
Sinop Balatlar Yapı Topluluğu’nda Bulunan Geç Roma Dönemine Ait Duvar Resimleri Üzerine Arkeometrik 

Çalışmalar 
 
Deniz bağlantısı nedeniyle önemli bir coğrafi konuma sahip olan ve antik çağlardan itibaren sosyal, 

ekonomik ve kültürel açılardan kilit rol oynayan Karadeniz bölgesinin kültürel tarihi Türkiye’nin diğer 
bölgeleriyle karşılaştırıldığında görece az bilinmektedir. Sinop şehir merkezinde bulunan ve Balatlar Kilisesi 
olarak bilinen yapı topluluğu, Geç Roma döneminden 20. yüzyıla kadar farklı işlevler barındıran kimliğiyle, 
Karadeniz bölgesinin geçmişine ışık tutmaktadır. Yapılan kazılarda, yapı topluluğunun güneybatısındaki 
Roma hamam-palaestra kompleksinde Geç Roma Dönemi’ne ait (MS 2.-4. yüzyıllar) duvar resmi parçaları 
ortaya çıkarılmıştır. Genellikle üslup ve ikonografi üzerine ele alınan Roma dönemine ait duvar resmi 
çalışmalarında, son yıllarda mikroskopi, spektroskopi ve kromatografi gibi enstrümantal analiz 
yöntemleriyle yapılan arkeometrik çalışmalar önem kazanmıştır. Bu çalışmada, ortaya çıkarılan duvar resmi 
örnekleri üzerinde hammadde özellikleri ve yapım tekniklerini belirlemek amacıyla optik mikroskop, XRD, 
SEM-EDS, μ-XRF ve Raman spektrometresi gibi çeşitli tekniklerle malzeme analizleri gerçekleştirilmiştir. 
Verilerin bir arada değerlendirilmesiyle, duvar resimlerinin boya-sıva stratigrafisi, kullanılan pigmentlerin 
kimyasal bileşimleri ve boyama yöntemleri hakkında bilgi elde edilmiştir. Elde edilen sonuçların, Karadeniz 
bölgesi arkeolojisine olduğu kadar daha geniş Anadolu kontekstinde Roma duvar resimlerinin yapımıyla ilgili 
bilgi birikimine de katkıda bulunması beklenmektedir.  
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sinop, arkeometri, Geç Roma, duvar resimleri, pigment, enstrümantal analiz. 
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Julia KOCH (Ludwig Maximilian University of Munich/Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi) 
 

Soldiers and Civilians on Public Display: Funerary Monuments from Colonia Iulia Felix Sinope 
 
After Sinope had became the metropolis of the Pontic kingdom it was architecturally embellished not 

only by the royal palace, but also by a royal tumulus as burial place of Mithridates VI Eupator. In 63 BC, the 
capital of the Mithradatids was incorporated into the Roman Empire as an autonomous city and 
transformed into „the most splendid colony of Sinope“. The city was reshaped by civic institutions and 
inhabitants who dedicated to the emperors and gods temples and shrines, honoured fellow citizens with 
statues in public space. The citizens of Sinope were most present in public place through their funerary 
monuments: sarcophagi, pediment steles and naiskoi as well as built tombs were erected all along the 
principal roads and hill slopes around the city center. Funerary monuments with inscription and imagery 
were set up on public display targeting civic self-representation of the newly constituted urban community. 
According to funerary inscriptions the community of Sinope consisted of both military and civic citizens as, 
for example, a veteran from the ranks of a centurion born at Carnuntum in Pannonia, a prefect of the 
Pontic fleet additionally appointed as procurator of Galatia and Paphlagonia as well as a soldier and an 
equestrian of the cohors I Augustae Cyrenaicae born at Savatra in southern Galatia are recorded on 
funerary inscriptions as well as civic citizens having lived in Sinope for many years after they were born in 
Italy or Pontic Komana. Among the civic citizens commemorated through funerary monuments or 
cenotaphs are, for example, member of the society of garland makers, doctors, cooks, brokers, shipmasters 
and philosophers. Due to epigraphic evidence mostly from the funerary monuments we are allowed both 
to distinguish different groups of population and to perceive a wide range of professionals and occupations 
within the settlements of the coastal city of Sinope and it seems promising to investigate the typology, the 
iconography and the chronology of the grave monuments testifying to the self-representation of Sinopean 
citizens during the Roman Empire. 
 
Keywords: Colonia Iulia Felix Sinope, funerary monuments, self-representation, sarcophagi, steles, naiskoi. 
 

Halk Teşhirindeki Askerler ve Siviller: Colonia Iulia Felix Sinope’den Cenaze Anıtları 
 

Sinope, Pontos Krallığı’nın metropolisi olduktan sonra sadece mimari açıdan bir krali saray ile değil, fakat 
aynı zamanda Mithridates VI. Eupator’un gömü yeri olan krali bir tümülüs ile donatılmıştır. MÖ 63’te 
Mithridates’lerin başkenti, özerk kent statüsü ile Roma İmparatorluğu’na katılmış ve “muhteşem Sinope 
kolonisine” dönüşmüştür. Kent, sivil kurumlarla yeniden şekillendirilmiş, imparatorlara ve tanrılara 
tapınaklar adayan kent sakinleri, kentin yurttaşlarını halka açık alanlardaki heykellerle onurlandırmıştır. 
Sinope’nin yurttaşları kendilerini, en çok cenaze anıtları ile halka açık alanlarda gösterir: lahitler, alınlıklı 
steller ve naiskosların dışında kent merkezi etrafındaki ana yolların üzerinde ve yamaçlarda mezar yapıları 
da inşa edilmiştir. Yeni oluşturulmuş kent topluluğunun sivil öz temsili hedeflenerek yazıtlı ve resimli cenaze 
anıtları halkın teşhiri için düzenlenmiştir. Cenaze yazıtlarına göre Sinope’deki topluluk içerisinde hem asker 
hem de sivil yurttaşlar bulunmaktadır. İtalya ya da Pontos Komanası’nda doğduktan sonra Sinope’de yıllarca 
yaşamış sivil yurttaşların yanı sıra Carnuntum’da doğmuş centurion saflarından emekli bir asker, Galatia ve 
Paphlagonia’nın prokurator’u olarak atanmış olan Pontos donanmasının prefect’i ve güney Galatia’da 
Savatra’da doğmuş, cohors I Augustae Cyrenaicae’nın bir süvarisi ile ilgili bilgilere cenaze yazıtları üzerinde 
rastlanılmaktadır. Cenaze anıtları ya da kenotaphlar aracılığıyla anılan yurttaşlar arasında girland üreticileri, 
doktorlar, ahçılar, komisyoncular, gemi ustaları ve gemi kaptanları bulunmaktadır. Epigrafik kanıtların 
ağırlıklı olarak cenaze anıtlarından gelmesi nedeniyle, Sinope kenti yerleşimlerinde popülasyon içindeki 
farklı grupları ayırt etmemiz ve çeşitli sayıda uzmanlıkları ve meslekleri kavrayabilmemiz mümkün 
olabilmektedir. Roma dönemi boyunca Sinope yurttaşlarının öz temsillerine tanıklık eden mezar anıtlarının 
tipoloji, ikonografi ve kronolojilerini incelemek ümit verici gibi gözükmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Colonia Iulia Felix Sinope, cenaze anıtları, öz temsil, lahitler, steller, naiskoi. 
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Feray KORUCU YAĞIZ (İstanbul Medeniyet University/İstanbul Medeniyet Üniversitesi) 

 
Excavation of Sinop Balatlar Building Complex: Overview of Form and Burial Ceremony of Non-Muslim 

Citizens (Orthodox-Christian) of Ottoman Period 
 

During the big empires period, like Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman Empire period, Sinop has 
been seen as an isthmus point especially because of having the opportunity to making commercial 
connections. When the social structure that constitutes the main component of urban life in Sinop 
analyzed, the heterogeneous of this structure has been identified. People who belong to different religions 
and nationalities have contributed to the formation of this heterogeneous structure and in time certain 
cultural accumulation have been obtained. The Late Ottoman Period which is contributed to the formation 
of the social structure of Sinop has been the last stage of the city. During this period, Turkish and non-
muslim citizens (Greek Orthodox) who are living with Turkish citizens in a great harmony had impact on the 
social structure and they have established certain dynamism of life. The concrete data has been gathered 
by the archaeological studies on the great ruins of the Roman period which is known today Balatlar Church 
helped the revealing the daily life, traditions and religions of those citizens. Actually it was built as Roman 
bath by the time it has been changed for the aim of using the building for different purposes. It has been 
notified that during the Post-Ottoman period, this structure has been used as a temple and a cemetery by 
non-muslim citizens. This issue has formed the main subject of our study. Understanding the tradition of 
burial cemetery, the burial typology of periods and the form of the burial in Orthodox-Christian people who 
lived in Sinop at Ottoman period formed the basis of the problematic issues which we addressed. In this 
study we also aimed to assessed the small finds which are unearthed from the tombs. 
 
Keywords: Sinop, Sinop Balatlar Building Complex, Ottoman Period, burial ceremony, burial forms. 
 
Sinop Balatlar Yapı Topluluğu Kazısı: Osmanlı Dönemi Gayrimüslim Vatandaşların (Ortodoks – Hıristiyan) 

Ölü Gömme Törenleri ve Biçimlerine Genel Bakış 
 
Sinop’un, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklar döneminde özellikle ticari 
bağlantıların gerçekleştirilebilmesi için imkan veren koşullarıyla önemli bir nokta haline geldiği görülmüştür. 
Sinop’ta, kent yaşamının ana bileşenini oluşturan toplumsal yapı incelendiğinde bu yapının, heterojen 
olduğu tespit edilmiştir. Farklı din ve millete mensup olan insanlar, bu heterojen yapının oluşumuna katkıda 
bulunmuş, böylelikle zaman içerisinde kültürel anlamda belirli bir birikim elde edilmiştir. Sinop’un toplumsal 
yapısının oluşumuna katkı sağlayan Geç Osmanlı Dönemi, kentin son evresi olmuştur. Bu dönem de 
toplumsal yapı ve dolayısıyla sosyal yaşam üzerinde etkili olanlar yani belli bir yaşam dinamizmini kuranlar, 
Türkler ve onlarla buyuk bir uyum icinde yaşayan gayrimüslim vatandaşlar (Rum-Ortodoks) olmuştur. 
Gayrimüslim vatandaşların günlük yaşam biçimlerinin, geleneklerinin ve dini yaşamlarının somut verilerle 
ortaya konulması, günümüzde ‘Balatlar Kilisesi’ olarak tanınan Roma dönemine ait büyük yapı kalıntısında 
devam ettirilen arkeolojik çalışmalarla mümkün olmuştur. Esasında Roma dönemine ait hamam kalıntısı 
olan bu yapıda, zaman içerisinde birtakım değişikliklerin yapıldığı ve yapının farklı amaçlara hizmet eden bir 
birim haline getirildiği görülmüştür. Gayrimüslim vatandaşlar (Rum-Ortodoks) tarafından Geç Osmanlı 
Dönemi’nde bu yapının, ibadet merkezi ve mezarlık alanı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Çalışmamızın 
esas amacını bu konu oluşturmuştur. Sinop’ta, Geç Osmanlı Dönemi’nde yaşayan Rum-Ortodoks halkın, ölü 
gömme geleneklerinin, dönemin mezar tipolojisinin ve ölü gömme biçimlerinin tüm detaylarıyla ortaya 
konulması ele aldığımız konunun temel sorunsalını oluşturmuştur. Ayrıca bu çalışmada mezarlardan gün 
ışığına çıkarılan küçük buluntuların da değerlendirmeye tabi tutulması hedeflenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sinop, Sinop Balatlar Yapı Topluluğu, Osmanlı Dönemi, ölü gömme törenleri, ölü gömme 
biçimleri. 
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Gülgün KÖROĞLU (Mimar Sinan University/Mimar Sinan Üniversitesi) 
 
 

Religious Constructions and Cemeteries in Byzantine Period in Sinop 
 

Compared to the different regions of our country, the Black Sea region has not been studied enough in 
terms of the studies related to history, archeology and art history. In recent years the importance of the 
region has been understood and new studies have begun. The archaeological excavations carried out in 
different parts of the region have provided us with important findings especially concerning the periods of 
Hellenistic, Roman, Byzantine, Seljuk and Beyliks. 

The Byzantine period, the Christian part of the Roman Empire in the east, constitutes an insufficiently 
recognized process of Sinop. The first Christian martyrs Phokas, the Gnostic Marcion, the presence of the 
Jewish population in the city, the churches in the city, the cemeteries, and the inscriptions on the city walls 
that Christianity received by the Roman administration in the city point to the Byzantine city's presence. In 
the late Roman period, the baths known as Balatlar were used as church, monastery, cemetery and 
workshop in different phases from the 5th century to the 20th century. Churches and tombs belonging to 
the Early Byzantine period in the city center and its immediate surroundings are revealed during both the 
foundation construction and the archaeological excavations. 

Within the context of this presentation, it will be tried to introduce Late Antique and Medieval periods 
of the city with its architectural remnants, tombs and other small finds brought to light in Sinop and its 
vicinity. 
 
Keyword: Roman Period, Early Byzantine Period, church, grave, mosaic. 

 
 
 
 

Sinop’ta Bizans Dönemi’nde Dini Yapılar ve Mezarlıklar 
 

Ülkemizin farklı bölgelerine oranla Karadeniz bölgesi tarih, arkeoloji ve sanat tarihiyle ilgili çalışmalar 
bakımından yeterince çalışılmamıştır. Son yıllarda bölgenin önemi anlaşılmış ve yeni çalışmalar başlamıştır. 
Bölgenin farklı yerlerinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar özellikle Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve 
Beylikler dönemleriyle ilgili önemli bulgularla karşılaşmamızı sağlamıştır.  

Roma İmparatorluğu’nun doğudaki Hıristiyan bölümü olan Bizans Dönemi ise Sinop’un yeterince 
tanınmayan bir sürecini oluşturur. Hıristiyanlığın kentteki Roma yönetimi tarafından nasıl karşılandığı, ilk 
Hıristiyan şehit Phokas, Gnostik Markion, kentteki Musevi nüfusun varlığı, kentteki kiliseler, mezarlıklar ve 
surlar üzerindeki yazıtlar Bizans’ın kentteki varlığına işaret eder. Geç Roma Dönemi’ne ait günümüzde 
Balatlar adıyla tanınan hamam yapısı 5. yüzyıldan-20. yüzyıla kadar farklı evrelerde kilise, manastır, mezarlık 
ve atölye alanı olarak kullanılmıştır. Kent merkezinde ve yakın çevresinde Erken Bizans Dönemi’ne ait 
kiliseler ve mezarlar hem temel inşaatları, hem de arkeolojik kazılar sırasında ortaya çıkarılmaktadır.  

Bu bildiri kapsamında Sinop’ta ve yakın çevresinde gün ışığına çıkarılmış mimari kalıntılar, mezarlar ve 
diğer küçük buluntularla kentin Geç Antik ve Ortaçağ Dönemleri tanıtılmaya çalışılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Roma Dönemi, Erken Bizans Dönemi, kilise, mezar, mozaik. 
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Nezihat KÖŞKLÜK KAYA (Dokuz Eylül University/Dokuz Eylül Üniversitesi) 

 
 
The Sustainability of Tangible and Intangible Heritage in Sinop from the Antiquity to Today 

 
Discussions about intangible cultural heritage emerged through the process for defining cultural 

heritage of humanity and developed for correcting the deficiencies of those definitions. In this respect, 
these discussions were not oriented for creating dissociation in the understanding of cultural heritage, but 
emerged as the product of the endeavor of understanding and re-defining the entity. This paper examines 
the relationships between tangible and intangible cultural heritage in Sinop at Black Sea Region from the 
Antiquity to today. The aim of this work is to present the traditional Sinop architecture/fabric and the 
details shaped by the culture and to propose suggestions for preserving the historical frame of this location 
by evaluating physical structures of the site that reflects the values of cultural accumulation and life style. It 
puts forward possible conservation approaches for the sustainability of the integrity of interrelations 
between tangible and intangible cultural properties in region. 
 
Keywords: Sinop, tangible and intangible heritage, historic environment, conservation, sustainability. 
 
 
 

Antik Çağ’dan Günümüze Sinop’ta Somut ve Somut Olmayan Mirasın Sürdürülebilirliği 
 

Somut olmayan kültürel miras tartışmaları, insanlığın kültürel mirasını tanımlama sürecinde doğmuş, var 
olan eksiklikleri gidermeye yönelik olarak gelişmiştir. Bu anlamda, bu tartışmalar, kültürel miras anlayışı 
içinde bir ayrım getirme değil, bütünü yeniden anlama ve tanımlama çabasının bir ürünü olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu yazı, Karadeniz Bölgesi’ndeki Sinop özelinde, somut ve somut olmayan kültürel miras ilişkisini 
Antik Çağ’dan günümüze incelemektedir. Çalışmanın amacı, geleneksel Sinop mimarisini/dokusunu ve 
kültür tarafından şekillenen detaylarını sunmak ve yörenin tarihi çerçevesini korumak için kültürel birikim ve 
yaşam şeklini yansıtan fiziksel strüktürünü değerlendiren öneriler ileri sürmektir. Çalışma, bölgedeki somut 
ve somut olmayan kültür varlıklarının etkileşimleri ile oluşan bütünlüğün sürdürülebilirliğine yönelik koruma 
yaklaşımları önermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sinop, somut ve somut olmayan miras, tarihi çevre, koruma, sürdürülebilirlik. 
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Eleni MENTESIDOU (Democritus University of Thrace/Trakya Democritus Üniversitesi) 
 
 

Cultural and Religion Interactions in the Black Sea: The Cult of the Mother of the Gods or Kybele in 
Sinope 

 
The Mother of the Gods or Kybele is the Hellenized image of the Anatolian goddess Kubaba that was 

popular in Central Anatolia from the 18th to the 17th century BC. The cult of the Hellenized goddess 
spread through out the Greek world by the late Archaic period and soon after Kybele became one of the 
most popular deities among the Greeks. Archaeological findings from the south coast of the Black Sea 
attest the diffusion of Kybele’s cult in this remote region. 

The present paper focuses on the cult of Kybele in Sinope. Particularly, it presents a study of a 
naiskos type offering from Sinop Archaeological Museum.1 The comparative study of the naiskos from 
Sinope with offerings and rock – cut monuments dedicated to Kybele from Greece mainland and Asia 
Minor, demonstrate the individual character of the cult and the culture of the Sinopeans that follows 
both the Greek and the Anatolian traditions. 
 
Keywords: Kybele, Kubaba, naiskos, offering, Greek and Anatolian traditions. 
 
 
 

 
Karadeniz’de Kültürel ve Dini Etkileşimler: Sinop’ta Ana Tanrıça veya Kybele Kültü  

 
Ana Tanrıça veya Kybele, Orta Anadolu’da MÖ 18. ve 17. yüzyıllarda popüler olan Kubaba’nın 

Yunanlaştırılmış halidir. Tanrıçanın Yunanlaştırılmış kültü Yunan dünyasına geç Arkaik Dönem’den 
itibaren yayılmış ve kısa süre sonra Kybele Yunan dininin en popüler tanrıçalarından biri haline gelmiştir. 
Karadeniz’in güney kıyılarında bulunmuş olan arkeolojik eserler, Kybele kültünün bu uzakta kalmış 
bölgedeki dağılımının başlıca kanıtlarıdır. 

Bu çalışma Sinope’deki Kybele kültü üzerine odaklanmaktadır. Çalışma kapsamında özellikle Sinop 
Müzesi’ndeki naiskos tipi adaklar üzerinde durulacaktır.2 Sinope kökenli naiskos biçimli adakların Yunan 
anakarası ve Küçük Asya’daki başka adaklar ve Kybele’ye adanmış kaya anıtları ile karşılaştırmalı bir 
değerlendirmesi, bu coğrafyalardaki gelenekleri izleyen Sinopluların Kybele kültünün karakteri ve 
kültürünün bireyselliğini gözler önüne serecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kybele, Kubaba, naiskos, adak, Yunan ve Anadolu gelenekleri. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1 I studied the naiskos type offering (Envanter No 12-3-72) from Sinope, during my visit as foreign PhD researcher at the Sinop 
Archaeological Museum, in September 2014. I had the opportunity to study at the Sinop Archaeological Museum after the permit 
of the Turkish Ministry of Culture and Tourism.  
2 Sinope kökenli naiskos tipindeki adakları (Envanter No 12-3-72) 2014 yılı Eylül ayında Sinop Arkeoloji Müzesi’ne yabancı doktora 
araştırmacısı olarak yaptığım bir ziyaret esnasında çalıştım. Müzedeki çalışmamın gerçekleşmesi Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın sağladığı izinle olmuştur. 
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Meko KOFAHL (Texas A&M University/Texas A&M Üniversitesi) 
 
 

Provisioning Sinope with Wine and Olive Oil during the Roman Era. A Case Study: Sinope I and F 
Shipwrecks 

 
A series of non-intrusive, deep-water surveys conducted by the E/V Nautilus expeditions off Sinop in 

2011-2012 resulted in the discovery of four shipwrecks dating from the 1st century AD to the pre-modern 
period. We present here a preliminary study of two of these wrecks, one dating to the 1st century, the 
other to the 6th century. Both ships typify two major commercial activities in which the city was engaged. 
The 1st-century vessel was exporting two main commodities, wine and fish products. The 6th-century 
vessel was most likely carrying to the city two major imports, N African olive oil and Palestinian and Aegean 
vintage wine. This latter wreck serves as solid evidence for direct traffic between a consumption centre, 
Sinope, and an emporium that collected luxury products from different areas and redistributed them based 
on a special order or commission. These discoveries confirm once more the important role played by deep-
water archaeology in recovering critical evidence on ancient economies.  
 
Keywords: Sinop, Shipwreck, wine, olive oil, emporium. 

 
 
 

 
Roma Dönemi’nde Sinope’ye Şarap ve Zeytinyağı Sağlamak. Bir Vaka Çalışması: Sinope I ve F Batıkları  
 
2011-2012 yıllarında Sinop açıklarında E/V Nautilus tarafından gerçekleştirilen bir dizi kesintisiz, derin 

deniz araştırması MS 1. yüzyıl ile modern çağ öncesi arasındaki zaman dilimine tarihlendirilebilen dört adet 
batığın keşfedilmesini sağlamıştır. Bu bildiride söz konusu batıklardan biri MS 1. yüzyıla diğeri ise 6. yüzyıla 
tarihlenmiş iki tanesinin ön çalışması sunulacaktır. Her iki gemi de kentin bir parçası olduğu iki ana ticari 
hareketi örneklemektedir. MS 1. yüzyıla tarihlenen geminin iki önemli kargoyu yani şarap ve balık 
ürünlerini, ihraç etmekte idi. MS 6. yüzyıl tarihli geminin ise kente bir diğer iki önemli kargoyu, yani Kuzey 
Afrika zeytinyağını ve Filistin ile Ege şarabını, taşıyordu. İkinci batık, özellikle bir tüketim merkezi olarak 
Sinope ile farklı bölgelerden lüks üretimler toplayarak sipariş üzerine dağıtımlarını yapan bir emporium 
arasındaki bağları kesin bir şekilde sunması bakımından önemlidir. Bu keşifler derin deniz arkeolojisinin 
antik ekonomiler hakkında kritik kanıtlar sunma konusundaki önemli rolünü bir kere daha gözler önüne 
sunmaktadır. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Sinop, Batık, şarap, zeytinyağı, emporion. 
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Characterization of Ancient Mortars from Sinop Balatlar Building Complex 
 
The Black Sea region is significant for its political, social, economic and cultural aspects from the 

Hellenistic times to the Ottoman period. In the city of Sinop, which lies on a peninsula on the Black Sea, 
there is an ancient building complex called Balatlar Church which was built between about 2nd–3rd 
centuries as a Roman bath-palaestra complex. The ongoing excavations revealed that the complex was 
converted into a church in the 4th-6th centuries and used as a Greek Orthodox monastery during the 
Ottoman period.  

The present study is a part of a greater research on material characterization of wall paintings from 
Balatlar Church, and aims to describe and characterize the mortars used in the construction of the Greek 
Orthodox monastery. The outcomes of this study may also be useful in restoration of the church. Within 
the framework of the research, the mineralogy and petrography of the mortars have been studied in detail. 
The content and ratio of the binder/aggregate parts, characteristic minerals, general textural properties of 
the samples were investigated by loss on ignition, acid treatment and petrographic analyses using optical 
microscope. The crystalline phases were identified by XRD, the microstructures of the mortars were 
observed by SEM-EDS. 
 
Keywords:  Balatlar Church, ancient mortars, advanced characterization, XRD, SEM-EDS.  
 
 
 
 

Sinop Balatlar Yapı Kompleksine ait Tarihi Harçların Karakterizasyonu 
 
Karadeniz, Hellenistik dönemden Osmanlı dönemine kadar politik, toplumsal, ekonomik ve kültürel 

açılardan önemli bir bölgedir. Karadeniz’de bir yarımada üzerine kurulmuş olan Sinop kentinde, MS 2.-3. 
yüzyıllarda Roma hamamı olarak inşa edilmiş olan ve Balatlar Kilisesi adıyla bilinen bir yapı kompleksi 
bulunmaktadır. Devam eden kazı çalışmaları, kompleksin MS 4.-6. yüzyıllarda kiliseye çevrildiği ve Osmanlı 
Dönemi boyunca Rum Ortodoks manastırı olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. 

Bu çalışma, Balatlar Kilisesi’nin duvar resimleri üzerine malzeme karakterizasyonunu kapsayan daha 
geniş çaplı bir çalışmanın parçası olup, Rum Ortodoks manastırının yapımında kullanılan harçları karakterize 
etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar, kilisenin restorasyonu için de faydalı bilgiler 
sağlayacaktır. Çalışma kapsamında, harçların petrografik ve mineralojik özellikleri detaylı olarak 
incelenmiştir. Kızdırma kaybı, asit ile muamele, optik mikroskop kullanılarak gerçekleştirilen petrografik 
analizler sonucunda bağlayıcı/agrega oranı ve miktarları, karakteristik mineraller, genel dokusal özellikler 
belirlenmiştir. X-Işını difraktometresi ile kristal fazlar tespit edilmiş, SEM-EDS analizleri ile harçların 
mikroyapıları incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Balatlar Kilisesi, tarihi harçlar, ileri karakterizasyon, XRD, SEM-EDS. 
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Athanasios SIDERIS (Thrace Foundation/Trakya Vakfı) 
 
 

An Archaic Bronze Hydria in the Sinop Museum 
 
The paper presents a late Archaic bronze hydria found in the vicinity of Sinop, which the author was 

allowed to study thanks to the kind permission of the Sinop Museum director. It is an exceptionally well 
preserved exemplar combining characteristics of various well established Peloponnesian series. The lion 
head on the top of the vertical handle links the vase to a series popular since the third quarter of the 6th 
century BC and until the middle of the 5th century. The style of the Gorgo-head-shaped lower attachment 
of the same handle brings it closer to a series traditionally ascribed to Corinth. More details, such as the 
body covered with a chiseled-tongues pattern, and the palmettes of the lateral handles, serve to refine its 
affiliation to a particular workshop and narrow down its dating. Given the main distribution of related 
hydriae in the Greek mainland and the Balkans, the exceptional presence of this exemplar in the Sinope 
area may have been related to specific historical circumstances, or/and the development of trade routes 
along the southern shores of the Black Sea during the late Archaic period.  
 
Keywords: hydria, toreutics, gorgoneion, Archaic, Peloponnesian. 
 
 
 

 
Sinop Müzesinden Arkaik Dönem’e ait bir Tunç Hydria 

 
Sinop Müzesi Müdürlüğü’nün sağladığı izinler ışığında gerçekleşmiş bir araştırmanın sonucu olan bu 

çalışma, Sinop’ta bulunmuş Geç Arkaik tarihli bir tunç hydria üzerine odaklanmaktadır. Söz konusu hydria, 
varlığı pek çok eser ışığında iyi bilinen bir Peloponnesos serisinin biren fazla özelliğini bünyesinde barındıran 
oldukça iyi korunmuş bir eser olarak dikkat çekmektedir. Yatay kulbun üzerindeki aslan başı süslemesi 
ışığında eser MÖ 6. yüzyılın üçüncü çeyreğinden 5. yüzyılın ortasına kadar popülerliğini korumuş bir seriye 
aitlenebilmektedir. Aynı kulbun Gorgo başı şeklindeki alt bağlantı yeri ise eseri Korinth kökenli bir seriye 
yakınlaştırmaktadır. Kazıma dil motifleri, yatay kulplardaki palmetler gibi özellikler ise eserin hem tarihini 
daraltmakta hem de tek bir atölyeye aitlenmesini mümkün kılmaktadır. Yunan anakarası ve Balkanlardaki 
benzer eserlerin ışığında bu hydrianın Sinop’taki istisnai varlığı özel bir tarihsel durum ya da Geç Arkaik 
Dönem’de Karadeniz’in güney kıyılarındaki ticaret yollarının gelişmesi ile alakalı olmalıdır. 
 
Anahtar kelimeler: hydria, toretik, gorgoneion, Arkaik, Peloponnesos. 
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New Evidence about the Sinopean Amphora Import in North-eastern Thrace 
 

During the excavation of the Getic city in Sboryanovo reservation last decades ca. 400 amphora stamps 
have been collected. With 266 (ca. 66%) stamps Thasos is the leading wine provider on the local market. 
Sinope most probably exported olive oil and with 66 stamps (ca. 16.5 %) is the leading supplier of this 
important commodity. Since the settlement was supposed to be Helis – the capital of the Getic state during 
the Early Hellenistic times, it was not only a great consumption center but a redistributive market place as 
well.  

Last excavations added more Sinopean stamps of the middle and the third quarter of the 4th c. BC, so 
this reveals new notion about the initial period of the penetration and spread of the Sinopean goods in the 
area to the South of the Danube – the most developed territory of the Getae from the economic and 
political point of view. The evidence for the Sinopean import in Helis during the first half of the 3rd c. BC 
indicates a continuity and stability of its solid presence on the local markets. The growing of the evidence 
from other places of the area in question supports such an observation. 
 
Keywords: North-eastern Thrace, Getic, amphora stamps, Sinope, olive oil. 

 
 
 

 
Sinop Amphoralarının Kuzeydoğu Trakya’ya İthali Hakkında Yeni Kanıtlar  

 
Sboryanova’daki Getik kentinde yakın zamanda gerçekleştirilmiş olan kazılar esnasında 400 adet 

amphora mührü ele geçmiştir. Bu mühürlerin yaklaşık olarak %66’lık bir bölümünü teşkil edecek şekilde 266 
adet ile nitelenen Thasos mühürleri, adadaki yerel ekonominin başlıca şarap tedarikçisi olduğunu 
göstermektedir. Aynı yerleşime büyük ihtimalle zeytinyağı ithal eden Sinope, yaklaşık olarak %16,5’lik bir 
oran teşkil edecek şekilde 66 adet mühürle nitelenmekte ve bu önemli ürünün başlıca sağlayıcısı 
olmaktadır. Söz konusu yerleşimin Getik devletinin erken Hellenistik dönemdeki başkenti Helis olma ihtimali 
göz önüne alındığında yerleşimin sadece bir büyük tüketim merkezi değil aynı zamanda bir dağıtım noktası 
olduğu da tahmin edilebilecektir. 

Son kazılarda özellikle MÖ 4. yüzyılın ortasına ve üçüncü çeyreğine tarihlenen daha fazla Sinop mührüne 
ulaşılması, Sinop ürünlerinin Tuna’nın güneyindeki bölgelere dağılımı ile nüfuz edişinin gerçekleştiği zaman 
dilimi hakkında yeni kanıtlar sunmaktadır. Sinop ithallerinin MÖ 3. yüzyılın ilk yarısında Helis’teki 
mevcudiyeti Sinope’nin yerel marketteki güçlü varlığının devamlılığı ve istikrarının göstergesidir. Aynı 
bölgedeki diğer yerlerden gelen başka kanıtlar da bu görüşü desteklemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kuzey-doğu Trakya, Getik, amphora mühürleri, Sinope, zeytinyağı. 
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The Palmette Antefixеs in the Black Sea Area. New Evidence from Apollonia Pontica 
 

Summarizing publications on the architectural terracotta and on the palmette antefixes in particular 
already exist for three Greek colonies in the Black Sea – Sinope, Mesambria, and Istros. Recent 
archaeological investigations in Apollonia Pontica, both on the peninsula and in the temenos on the island 
of St. Kirik, uncovered new evidence that enriches the information about the types, the chronology, and the 
distribution of palmette antefixes in the Black Sea area from Late Archaic to Hellenistic times. The paper 
will present these new finds, and will complement them, when available, with related evidence of eaves 
tiles from Apollonia Pontica. In addition, it will offer an overview of the distribution, the types, and the 
production of palmette antefixes in the Black Sea, as well as of the use of palmette types on other elements 
of the roofing construction. 

 
Keywords: architectural terracotta, palmette antefixes, Black Sea, Sinope, Apollonia Pontica. 
 
 
 

 
Karadeniz Bölgesi’ndeki Palmet Antefiksleri. Apollonia Pontika’dan Yeni Kanıtlar  

 
Mimari terrakota ve özellikle de palmet antefiksleri hakkında özetleyici yayınlar Karadeniz’deki üç Yunan 

kolonisi (Sinope, Mesambria ve Istros) için mevcuttur. Apollonia Pontika’da hem yarımadada hem de St. 
Kirik adasındaki temenosta yakın zamanda gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalar, Geç Arkaik Dönem’den 
Erken Hellenistik Döneme Karadeniz bölgesinde palmet antefikslerinin tipleri, kronolojileri ve dağılımları 
hakkındaki bilgileri artıran kanıtlar açığa çıkarmıştır. Bu bildiride söz konusu buluntular tanıtılacak ve 
mümkün olduğunda Apollonia Pontika’dan saçak kiremitleri ile ilgili kanıtlarla tamamlanacaktır. Buna 
ilaveten çatı örtü sistemindeki diğer elemanlardaki palmet tipi kullanımının yanı sıra Karadeniz’deki palmet 

antefikslerinin dağılımı, tipleri ve üretimleri ile ilgili genel bir bakış sunacaktır. 
 
Anahtar kelimeler: mimari terrakota, palmet antefiksleri, Karadeniz, Sinope, Apollonia Pontika. 
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Lâtife SUMMERER (Ludwig Maximilian University of Munich/Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi) 
Pericles CHRISTODOULOU (House of European History / Avrupa Tarihi Müzesi) 
 
 

Death in the Vineyard. A new 5th century grave stele from Sinope 
 

The earliest naiskos stelae dating around 450 BC were found in Sinope during the excavations in 1953-
1956. They are made of shell limestone and consist of an inscribed slab like shaft and a temple like 
decorated upper part, which is topped either by a pediment or an anthemion.  Within the naiskos a figural 
representation is carved with two figures, a seated person is paired with a standing attended.  The number 
of this stele type is augmented by some recent discoveries and museums acquisitions.  This paper will 
present the stele of Mithris by analysing its inscription and figural representation and try to contextualise it 
within the Early Classical Stelae from Sinope. 
 
Keywords: grave stele, naiskos type, figural representation, inscription, Early Classical Period. 
 
 
 

 
Üzüm Bağında Gelen Ölüm. Sinope’den Yeni Bir MÖ 5. Yüzyıl Tarihli Mezar Steli  

 
Yaklaşık olarak MÖ 450 yılına tarihlenen en erken tarihli naiskos tipi Sinope mezar stellerine 1953-1956 

yılları arasında gerçekleştirilmiş olan kazılarda rastlanılmıştır. Deniz kabukları içeren yerel kireçtaşından 
oyulmuş olan bu steller üzeri yazıtlı levha benzeri bir alt kısma ve tapınağı andıran süslü bir üst kısma 
sahiptir. Bu üst kısım ayrıca bir alınlık veya anthemion ile taçlanmaktadır. Naiskos içinde ise, oturan bir figür 
ile ona ayakta eşlik eden bir hizmetliden ibaret figüratif bir yansıtım yer almaktadır. Söz konusu bu tipe ait 
örneklerin sayısı yeni keşifler yanında satın alımlar ile de artırılmıştır. Bu bildiri söz konusu tip içine dahil 
edilen ve Mithris’e ait olan bir steli üzerindeki yazıt ve figüratif yansıtımı ışığında inceleyerek Sinope’nin 
Erken Klasik Dönem tarihli stelleri içinde bağlama oturtmaya çalışacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: mezar steli, naiskos tipi, figüratif yansıtım, yazıt, Erken Klasik Dönem. 
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Akın TEMÜR (Ondokuz Mayıs University/Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 
 
 

Observations on a Group of Glass Works in Sinop Museum 
 
Glass, is an important material that has been discovered since 3rd millenium BC and has continued to be 

used until the present day. The finds recovered from archaeological excavations show that many valuable 
ornamental items made of glass and containers are widely used in daily life or in graves. Apart from these 
excavated finds, there are also a large number of glass collections that have come into our museums 
through purchasing or other means. However, only a few of them appear to have been published. There 
are many glass works in the inventory of Sinop Museum which is the subject of study. Within the scope of 
the study, the glass works in Sinop Museum were tried to be dated by comparing the preservation 
situations, production techniques and forms with the works in Sinop and its surroundings. 

 
Keywords: Sinop Museum, Glass, Roman Glass, Black Sea, Greek Art. 
 
 
 

 
Sinop Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Cam Eser Üzerine Gözlemler 

 
Cam, MÖ 3. binden itibaren keşfedilmiş ve günümüze kadar kullanımını sürdürmüş önemli bir 

malzemedir. Arkeolojik kazılardan ele geçen buluntular, camdan yapılmış çok sayıda değerli süs eşyalarının 
ve kapların günlük hayatta ya da mezarlarda yaygın şekilde kullanıldığını göstermektedir. Bu ele geçen kazı 
buluntularının dışında Müzelerimize satın alma yoluyla veya başka yollarla gelmiş çok sayıda cam esere de 
rastlanmaktadır. Ancak bunların çok az bir kısmının yayınlandığı görülmektedir. Çalışmaya konu olan Sinop 
Müzesi envanterinde de bu şekilde birçok cam eser bulunmaktadır. Çalışma kapsamında Sinop Müzesi’nde 
bulunan cam eserler korunma durumları, üretim teknikleri ve formlarıyla Sinop ve çevresinde bulunan 
eserlerle karşılaştırılma yoluna gidilerek tarihlendirilmeye çalışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Sinop Müzesi, Cam, Roma Camları, Karadeniz, Yunan Sanatı. 
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Dominique KASSAB TEZGÖR (Bilkent University/Bilkent Üniversitesi) 
 
 

The Daily Life in the Amphora Workshop of Demirci, South of Sinope 
 
The workshop of Demirci, at 15 kilometers south of Sinope, has been in activity between the 2nd-3rd 

and the 6th-7th centuries AD. Its main productions were amphorae and tiles, as well as ceramics. However, 
the artifacts brought to light during the excavations are also informative of the daily life and of the identity 
of the potters. For example, we have recognized a few containers for wine or oil of foreign origins, 
witnesses of the consumption in the workshop. Some cooking pots produced on the site have been found 
with traces of domestic use. They may have been done for that purpose, not for sale, as it was probably the 
case of the lamps which have been discovered in a fair number with a burnt nozzle. Also related to the 
eating habits, we have found a great quantity of animal bones and several bronze hooks showing a fishing 
activity. From their names written on clay items, we know that the potters were Greek, while the symbols 
present on the lamps show that they were Christian. Among the noticeable finds, we should mention a 
funerary stele, a sun clock, a votive (?) set of lamps made of stone as well as a few fibulae and ornaments 
made of bronze. 
 
Keywords: Demirci, amphora workshop, daily life, ceramics, lamps. 
 
 
 

Demirci, Güney Sinop’daki Amphora Atölyelerinde Günlük Hayat  
 
Sinope’nin 15 km güneyinde kalan Demirci atölyesi MS 2. ve 3. yüzyıllar ile 6. ve 7. yüzyıllar arasında aktif 

olmuştur. Atölyenin başlıca üretimleri seramikler yanında özellikle amphoralar ve çatı kiremitleri idi. Ancak 
kazılar esnasında bulunmuş olan eserler aynı zamanda seramikçilerin gündelik hayatı ve kimliği hakkında da 
önemli bilgiler vermektedir. Örneğin dış üretim olan bazı şarap ve zeytinyağı kapları atölyedeki tüketim 
hakkında kanıt teşkil etmektedir. Kazılar esnasında bulunan bazı pişirme kapları üzerinde de kullanıma dair 
somut izler görülmektedir. Bu kapların, aynı is izi taşıyan kandiller gibi, yine atölyede üretildiği ancak sadece 
günlük kullanımda tercih edildiği anlaşılmaktadır. Atölyede çalışanların yemek alışkanlıklarına ışık tutacak 
veriler arasında ise hayvan kemikleri yanında balık avlanmasına işaret eden birkaç tane tunç olta kancası 
sayılabilmektedir. Pişmiş toprak eserler üzerine kazınmış isimlerinden atölyede çalışanların Yunanlı, 
sembollerden ise Hıristiyan oldukları anlaşılmaktadır. Önemli buluntular arasında özellikle bir mezar steline, 
bir güneş saatine, taştan yapılmış bir dizi adak (?) lambasına ve tunçtan birkaç fibula ile takıya da dikkat 
çekilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Demirci, amphora atölyesi, gündelik hayat, seramikler, kandiller. 
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Hüseyin VURAL (Sinop Archaeological Museum/Sinop Arkeoloji Müzesi) 
 
 

Excavations in the Western Necropolis of Sinope 
 

First archaeological excavations in Sinop were conducted in 1920s at the western necropolis of the city 
due to the construction of the Match Factory. The majority of the artifacts recovered were taken to the 
Museum of Anatolian Civilizations. 

Excavations made by Ekrem Akurgal and his colleagues at the western necropolis between 1951-53 
enriched the inventory of the Museum. The necropolis, covering more than 1 km² of an area has been 
severely damaged due to the unrestrained construction activities in the past. Recent archaeological 
excavations on the site were carried out in 2015 by the Sinop Archaeological Museum. The parcel under 
discussion here has been assigned to the Ministry of Culture and Tourism for the construction of a Culture 
Centre. The excavations executed at the time of the construction of the Culture Centre have damaged 
some parts of the necropolis. Intensive stratification has been observed at the necropolis. 144 graves in 
total were revealed from the surface down to 3 m deep. 
 
Keywords: Sinop, Museum excavations, rescue excavations, western necropolis, graves.  

 
 

 
Sinope Batı Nekropol Kazıları 

Hüseyin VURAL 
 

Sinop’ta ilk arkeolojik kazılar, batı nekropolünde, Kibrit Fabrikasının inşası nedeniyle, 1920 li yıllarda 
yapılmış ve kazıda çıkan buluntuların çoğu Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne götürülmüştür. 

Ekrem Akurgal ve meslektaşları 1951-53 yılları arasında, batı nekropolünde çalışmıştır. Batı 
nekropolü, Müze envanterini oldukça zenginleştirmiştir. 1km² den fazla bir alana yayılan nekropol, 
geçmişteki kontrolsüz imar faaliyetleri nedeniyle ciddi tahribe uğramıştır. 2015 yılında, arkeolojik sit ilan 
edilmiş olan alan üzerinde arkeolojik kazılar sürdürülmüştür. Bildirimize konu olan parsel, Kültür Merkezi 
yapılmak üzere Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. Parseldeki eski kamu binaları kaldırılmış ve kurtarma kazısı 
başlatılmıştır. Geçmişte kamu binaları inşa edilirken arazi üzerinde yapılan hafriyat, nekropolün bir kısmını 
tahrip etmiştir. Mezarlıkta yoğun bir tabakalanma mevcuttur. Yüzeyden 3m derinliğe kadar toplam 144 adet 
mezar saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sinop, Müze kazıları, kurtarma kazıları, batı nekropolü, mezarlar.  
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Davut YİĞİTPAŞA (Ondokuz Mayıs University/Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 
 

Sinop in the Iron Age: An Overwiev of the Excavations and Surface Investigations 
 
An important Greek colony city in the Middle Black Sea Region, the second capital of the Pontic 

Kingdom, an important harbor town in the region and the earliest settlement of Sinop began in the Late 
Chalcolithic Age. 

As a result of the work carried out by E. Akurgal, A. Erzen and L. Budde in Sinop between 1951 and 1953, 
some paint-dyed dated jugs dating to the Late Iron Age were found in the city center. In 1970, J.A. In 
Dengate Sinop and Samsun provinces, he visited settlements dated to the Iron Age on the surface survey. 
D. French identified sherds of painted pottery from the Iron Age at Gerze Burnu, Gerze district, Sinop 
province. In 1987, M.A. Işın and İ. Tatlıcan found some Iron Age centers on their surface surveys. During the 
surface surveys in 1997-1999, Ş. Dönmez, Tıngır Tepe, Gavur Tepe and Boyabat-Boyalı İkiztepe I located in 
the Sinop province were identified as Late Iron Age texture. Also in 2002, the Boyabat-Kovuklukaya 
excavations carried out by the Sinop Museum Directorate discovered a piece of pottery decorated with 
white panel technique dating to the Early Age of Late Iron Age and a jug piece decorated with horizontal 
bands dating to the Late of Late Iron Age. The surface surveys in Sinop, Samsun, Tokat and Amasya in 
general and the few excavations were carried out in the Middle (900-650 / 600 BC) and Late Iron Age (650 / 
600-330 BC) as well as settlements in coastal areas. 
 
Keywords: Iron Age, pottery, triangle ware, excavations, surveys. 

 
 

Demir Çağı’nda Sinop: Kazılar ve Yüzey Araştırmaları Işığında Genel Bir Bakış 
 

Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan önemli bir Yunan koloni kenti, Pontos Krallığı’nın ikinci başkenti ve 
bölgede önemli bir liman kenti olan Sinop, 1950’li yıllarda yapılan kazılar sonucunda tarihsel geçmişi kısmen 
aydınlatılabilmiştir. Bugüne değin yapılmış arkeolojik araştırmalar neticesinde Sinop ili sınırları içinde en 
erken yerleşimin Geç Kalkolitik Çağ’da başlamış olduğunu belirlenmiştir. Anadolu’nun Karadeniz kıyılarında 
ve dolayısıyla Sinop’ta da bugüne değin Erken Demir Çağı’na (MÖ 1190-900) ait herhangi bir merkez ve 
buluntu saptanmazken; Orta Karadeniz Bölgesi’nin Kara Kesimi’nde Orta Demir Çağı’nda (MÖ 900-650/600) 
artan yerleşmeler, Geç Demir Çağı’nda (MÖ 650/600-330) hem Kara hem de Kıyı kesiminde görülmektedir. 
Bu durumu kanıtlayan örnekler Sinop kent merkezi ile Boyabat-Kovuklukaya’da ele geçmiştir.  

1951-1953 yılları arasında Sinop’ta E. Akurgal, A. Erzen ve L. Budde tarafından yapılan çalışmalar 
sonucunda, kent merkezinde Geç Demir Çağı’na tarihlenen bazı boya bezekli testiler ele geçmiştir. Orta 
Anadolu’dan ithal olduğu düşünülen Geç Frig stilindeki bu testilerin, Attika küçük kâseleri ile birlikte 
bulunmaları sebebiyle MÖ 560-550 yıllarına tarihlendirilmiştir. 1970 yılında ise, J.A. Dengate Sinop ve 
Samsun illerinde yüzey araştırması gerçekleştirir ve bu kapsamda Demir Çağı’na tarihlenen yerleşim 
yerlerini ziyaret etmiştir. Bunun yanında Orta Karadeniz Bölgesi’nde Roma yolları ve miltaşları ile ilgili yüzey 
araştırmaları yapan D. French, Sinop ili Gerze ilçesi Gerze Burnu mevkiinde Demir Çağı’na verilen boya 
bezekli çanak çömlek parçalarını belirlemiştir. Ayrıca 1987 yılında M.A. Işın ve İ. Tatlıcan, Sinop bölgesinde 
yaptıkları yüzey araştırmalarında bazı Desmir Çağı merkezlerini saptamışlardır. 1997, 1998 ve 1999 
yıllarındaki yüzey araştırmalarında Ş. Dönmez Sinop, Amasya ve Tokat illerinde çok sayıda Demir Çağı 
merkezini incelemiştir. Araştırmalarda Sinop ilinde yer alan Tıngır Tepe, Gavur Tepe ve Boyabat-Boyalı 
İkiztepe I yerleşimde Geç Demir Çağı dokusu belirlenmiştir. Yine 2002 yılında Sinop Müze Müdürlüğü’nce 
yapılan Boyabat-Kovuklukaya kazılarında Geç Demir Çağı’nın Erken Evresi’ne tarihlenen beyaz panel tekniği 
ile bezenmiş çömlek parçası ve Geç Demir Çağı’nın Geç Evresi’ne tarihlenen yatay bantlarla bezenmiş bir 
testi parçası ele geçmiştir. Genelde Sinop, Samsun, Tokat ve Amasya’da yapılan yüzey araştırmaları ve az 
sayıdaki kazılar, Orta ve Geç Demir Çağı’nda bölgenin hem iç hem de kıyı kesimlerinde yerleşmelerin 
arttığını göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Demir Çağı, Seramik, üçgen bezemeli seramik, kazılar, yüzey araştırmaları. 


