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Koç Üniversitesi bünyesinde akademik ve kültürel 
bir merkez olarak faaliyet gösteren Vehbi Koç Ankara 
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(VEKAM) Ankara ve çevresi üzerine yeni veriler ortaya 
koyan araştırmaları desteklemekte ve geliştirmektedir.

Zengin bilgi kaynaklarını barındıran kütüphanesi 
ve arşivi ile Ankara’nın kent belleği işlevini üstlenen 
VEKAM, nadir kitaplar ve haritalar dâhil olmak 
üzere Ankara ile ilgili her türlü yayını dermesine 
katarak birincil başvuru merkezi olmayı başarmıştır. 
VEKAM, kuruluşundan bu yana akademik çalışmalara 
katkıda bulunmak amacıyla sempozyum, panel, 
konferans, sergi ve seminerler düzenlemekte, bilimsel 
yayınlarının yanı sıra Ankara Araştırmaları adıyla yılda 
iki kez hakemli bir dergi de yayınlamaktadır.

VEKAM, 2014’ten bu yana, Anadolu’da yaşamış değişik 
uygarlıkları tanıtmak ve bu alanda araştırmaları 
desteklemek üzere Orta Çağ’da Anadolu’da Kültürel 
Karşılaşmalar teması altında, uluslararası sempozyum 
düzenlemektedir. Anadolu’da Gürcüler, İlhanlılar ve 
İtalyanlardan sonra 2021 yılının teması Anadolu’da 
Haçlılar olarak belirlenmiştir. 27-28 Mayıs 2021 
tarihleri arasında pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak 
düzenlenecek “Orta Çağ’da Anadolu’da Kültürel 
Karşılaşmalar: Anadolu’da Haçlılar” sempozyumunun 
konu ile ilgili çalışan araştırmacılar için verimli 
olacağına inanıyoruz.

Vehbi Koc Ankara Studies Research Center (VEKAM) 
is a research center of Koc University that supports 
research of high- quality on Ankara and its environs.

VEKAM maintains an extensive library and archive 
that specializes in the history and culture of Ankara, 
the capital of Modern Turkey and has managed to 
become the primary reference center for urban studies 
on Ankara. The center organizes panels, symposiums, 
exhibitions, conferences, and seminars that contribute 
to the academic life in Turkey as well as publishing 
scientific books and a twice-yearly peer-reviewed 
journal: Journal of Ankara Studies. 

Starting from Spring 2014, VEKAM has been 
organizing international symposiums to introduce 
various cultures that lived in Anatolia and support 
research in these fields of study under the title of 
“Cultural Encounters in Anatolia in the Medieval 
Period”.  After the symposiums on the Georgian 
Empire, Ilkhanids, and Italians, within the scope of the 
series, this year’s theme is specified as the Crusaders 
in Anatolia. The symposium will be held online on May 
27-28, 2021 due to pandemic. We believe that Cultural 
Encounters in Anatolia in the Medieval Period: The 
Crusaders in Anatolia symposium will be inspiring for 
researchers in this field.

Sunuş � Preface



27 Mayıs 2021, Perşembe

17.00 - 17.15 Açılış Konuşması
                         Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi VEKAM 

17.15 - 19.05 ÇERÇEVE KONUŞMALAR

17.15 - 18.00 Anadolu’nun Maddi Kültürü ve Haçlılar 
 Prof. Dr. Scott Redford, SOAS, Londra Üniversitesi

18.00 - 18.45  Haçlılar ve Anadolu Türk Devletleri ile Etkileşimleri
 Prof. Dr. Andrew Peacock, St Andrews Üniversitesi

18.45 - 19.05  Tartışma

Program

Orta Çağ’da Anadolu’da 
Kültürel Karşılaşmalar:
Anadolu’da Haçlılar



28 Mayıs 2021, Cuma

 I. OTURUM
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin Akyürek, Koç Üniversitesi GABAM 

11.30 - 12.00 Konstantinopolis’te Haçlılar: Bizans’ın “Eski” Başkentinde Sanatsal Yaşam 1204-1261
 Dr. Öğr. Üyesi, Ivana Jevtić, Koç Üniversitesi

12.00 - 12.30 “Kilroy Burada Mıydı?” Kapadokya’da Haçlı Seferleri: Yazılı ve Görsel Kanıtlar 
 Doç. Dr. Tolga Uyar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

12.30 - 13.00 Ermeni ve Haçlı Sanatı: Doğu Akdeniz’de Yakın Karşılaşmalar
 Prof. Dr. Ioanna Rapti, Ecole Pratique des Hautes Etudes

13.00 - 13.20 Tartışma

13.20 - 14.30 Öğle Arası

 II. OTURUM
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Scott Redford, SOAS, Londra Üniversitesi 

14.30 - 15.00 Anadolu ve Haçlı Devletleri: Çömlek Dolaşımına Dayalı Ticaret Ağlarına İlişkin Bilgiler
 Dr. HDR. Sylvie Yona Waksman, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi

15.00 - 15.30  Amanos Dağları’nda Stratejik Bir Nokta: Haçlı Kalesi “Bagras” 
 Dr. Öğr. Üyesi Ebru F. Fındık, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

15.30 - 16.00 Antakya’da bir Haçlı Kalesi: Kozkalesi’ne Yeni Bir Bakış
 Dr. Ayşe Belgin-Henry, Bilkent Üniversitesi

16.00 - 16.20 Tartışma

Program



Cultural Encounters in Anatolia 
in The Medieval Period: 
The Crusaders in Anatolia 
27 May 2021, Thursday

17.00 - 17.15 Opening Speech
                         Prof. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç University VEKAM 
                         
17.15 - 19.05 KEYNOTE SPEECHES

17.15 - 18.00 The Material Culture of Anatolia & The Crusaders
 Prof. Scott Redford, SOAS University of London 

18.00 - 18.45 The Crusaders and Their Interactions with the Turkish States of Anatolia
 Prof. Andrew Peacock, University of St Andrews

18.45 - 19.05 Discussion

Program



28 May 2021, Friday

 I. SESSION
 Chair: Prof. Engin Akyürek, Koç University GABAM

11.30 - 12.00 Crusaders in Constantinople: Artistic Life in the “Former” Byzantine Capital 1204-1261
 Asst. Prof. Ivana Jevtić, Koç University

12.00 - 12.30  “Kilroy Was Here?” Crusades in Cappadocia: Textual and Visual Evidence
 Assoc. Prof. Tolga Uyar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

12.30 - 13.00 Armenian Art and Crusader Art: Close Encounters in the Eastern Mediterranean
 Prof. Ioanna Rapti, Ecole Pratique des Hautes Etudes

13.00 - 13.20 Discussion

13.20 - 14.30 Lunch

 II. SESSION
 Chair: Prof. Scott Redford, SOAS University of London 

14.30 - 15.00 Anatolia and the Crusader States: Insight into Trade Networks,  
 Based on the Circulation of Pottery
 Dr. HDR. Sylvie Yona Waksman, French National Centre for Scientific Research

15.00 - 15.30 The Crusader Fortress “Bagras”: A Strategic Point on Amonus Mountains
 Asst. Prof. Ebru F. Fındık, Hatay Mustafa Kemal University

15.30 - 16.00 A Crusader Fortress in Antakya: A New Look at Kozkalesi
 Dr. Ayşe Belgin-Henry, Bilkent University

16.00 - 16.20 Discussion

Program



ÇERÇEVE KONUŞMALAR � KEYNOTE LECTURES



Haçlı Seferleri tarihi, sanat tarihi ve arkeolojisi 
çalışmalarında, Anadolu genellikle odak noktası 
olmasa da genel tablonun önemli bir öğesi olarak 
görülmelidir. Anadolu, Kudüs yolunda Haçlı 
ordularının geçtiği bir arazi olmakla kalmadı. Haçlı 
devletlerinin Doğu Akdeniz havzasında varlıklarını 
sürdürdüğü iki yüz yıl boyunca, Bizanslılar, 
Laskarisler, Selçuklular, Dânişmendliler, Artuklular, 
Kilikya Ermeni Krallığı ve diğer Anadolu güçleri, 
gerçekleşen mücadeleler ve ittifaklarda önemli roller 
üstlendiler. Buna ek olarak, Lüzinyan Hanedanı da bir 
Haçlı devleti olarak kabul edilecek olursa, bu dönem 
daha da genişler. Ticaret yolları da Anadolu’yu hem 
karadan hem de denizden Haçlı devletlerine ve 
komşularına gittikçe daha fazla bağladı. 

Bu konuşmada, Anadolu’nun bu dönemde diğer Doğu 
Akdeniz devletleri ile paylaştığı maddi kültürün bazı 
yönleri değerlendirilecek ve bunun gelişmesine ve 
aktarılmasına yaptığı katkılar incelenecek. Bu maddi 
kültür öğeleri arasında seramikler, çiniler, sikkeler, 
askeri mimari, ticari mimari, savaş sanatları ile avcılık 
dahil çeşitli sporlar bulunmaktadır.

Although Anatolia usually does not constitute a 
focus of attention for Crusedehistory, art history, and 
archaeology it should be considered as an important 
part of the picture. Anatolia was not simply terrain 
that was traversed by Crusader armies on the way 
to Jerusalem. Anatolian powers: the Byzantines, 
Laskarids, Seljuks, Danishmendids, Artuqids, the 
Kingdom of Armenian Cilicia, and others states played 
important roles in struggles and alliances surrounding 
the two centuries during which Crusader states 
existed on the mainland of the eastern Mediterranean. 
(And if we consider Lusignan Cyprus as a Crusader 
state, the time period expands.) Trade routes, by land 
and by sea, also increasingly linked Anatolia to the 
Crusader states and their neighbors. 

This talk will consider some aspects of the material 
culture that Anatolia shared with other states of the 
eastern Mediterranean this period, contributing to 
its development and transmission. These include 
ceramics, tilework, coins, military architecture, 
commercial architecture, and the arts of war and sport, 
including hunting.

Prof. Scott Redford, SOAS, University of London

Anadolu’nun Maddi Kültürü 
ve Haçlılar 

The Material Culture of 
Anatolia & The Crusaders



Birinci, İkinci ve Üçüncü Haçlı Seferleri’nin doğuya 
giden ana rotası Anadolu’dan geçiyordu. Nitekim, 
Antioch ve Edessa bölgesinde ilk Haçlı devletlerinin 
oluşumuna paralel olarak on birinci yüzyıl sonu ile 
on ikinci yüzyılda, Anadolu’da kısa ömürlü Selçuklu 
İznik prensliği, Mardin’de Artuklular ve Erzurum’da 
Saltuklu Beyliği gibi bir dizi Müslüman Türk devleti 
ortaya çıktı. Güney komşuları olan Eyyubiler gibi 
tüm bu Müslüman Türk devletleri de bir şekilde on 
birinci yüzyıl ortaları ile on ikinci yüzyıl ortalarına 
kadar Ortadoğu’nun önde gelen gücü olan Büyük 
Selçuklu Devleti’nden ortaya çıktı. Büyük Selçuklu 
sultanlarının genellikle Haçlıları çok önemli bir 
sorun olarak görmedikleri düşünülür, bu da Haçlı 
ordularının ilerlemelerini engellemek için herhangi 
bir ciddi adım atmamalarını açıklar. Ancak Haçlılar, 
Selçukluların halef devletleri açısından bölgedeki 
güç dengesini derinden bozan bir komşu—bazen 
de bir işgalci—konumundaydı. Bunun belki de en 
dikkate değer örneği, İznik’teki Selçuklu işgalini 
aniden sona erdirmeleri, böylece Anadolu Selçuklu 
hanedanının Konya ile ilişkisini zorlamaları ve 
Orta Çağ Anadolu’sunun gelişimini derin şekilde 
etkilemeleriydi. Haçlılar, kendilerine karşı birleşik 
bir cephe oluşturmayan yerel Müslüman devletlerle 
zaman zaman müttefik de olabiliyorlardı. 

Bu konuşma, Birinci, İkinci ve Üçüncü Haçlı 
Seferleri’nin, Anadolu’nun Müslüman yönetimleri 
üzerindeki etkisini inceleyip etkileşimlerinin doğasını 
ve sonuçlarını değerlendiriyor.

For the First, Second, and Third Crusades, the main 
route to the East crossed Anatolia. Indeed, the 
formation of the first Crusader states in the region at 
Antioch and Edessa was paralleled by the emergence 
in the late eleventh to twelfth centuries of a patchwork 
of Muslim Turkish states across Anatolia, ranging 
from the short lived Seljuk principality of Nicaea to 
the Artuqids of Mardin and the Saltukids of Erzurum. 
Like their southern neighbours, the Ayyubids, all these 
Muslim states emerged in one way or another from 
the Great Seljuk Empire which was the preeminent 
power in the Middle East from the mid-eleventh to 
mid-twelfth centuries. The Great Seljuk sultans are 
often perceived to have regarded the Crusaders as a 
minor nuisance, which explains their lack of interest 
in taking any serious steps to prevent their advance. 
Yet for these Seljuk successors states, the Crusaders 
were neighbours – and sometimes occupiers – whose 
presence profoundly disrupted the regional balance of 
power, perhaps most notably by bringing the Seljuq 
occupation of Nicaea to an abrupt end and thus forcing 
the relation of the Anatolian Seljuk dynasty to Konya, 
with profound consequences for the development of 
medieval Anatolia. Yet on occasion too the Crusaders 
could be allied to some of the local Muslim states, who 
hardly presented a unified front against them.

This talk will analyse, the effect of the First, Second 
and Third Crusades on the Muslim polities of Anatolia 
and assess the nature and consequences of their 
interactions.

Prof. Dr. Andrew Peacock, University of St Andrews

Haçlılar ve Anadolu’nun 
Türk Devletleri İle 
Etkileşimleri

The Crusaders and Their 
Interactions With The Turkish 
States of Anatolia





I. OTURUM � SESSION I

Oturum Başkanı � Chair

Prof. Dr. Engin Akyürek, Koç Üniversitesi GABAM • Koç University GABAM



2002 yılında düzenlenen Dumbarton Oaks Sempoz-
yumu’nun açılışında Anthony Cutler, sanat tarihçileri-
nin “artık merkezler ve çevreleri yerine etkiler, bölgeler 
yerine iletişim açısından düşündükleri”ni ifade etti. 
Sanat tarihinin kavramsal temellerindeki bu değişim-
lerin ışığında, “motiflerin, tekniklerin ve fikirlerin bir 
bölgeden diğerine nasıl seyahat ettiklerine dair temel 
soruları ele alma” zamanının geldiğine karar verdi.  Yir-
mi yıl sonra, bu sorular farklı toplulukların etkileşime 
girdiği bölgelerin araştırılması ve yerleşik kimliklerin 
sorgulandığı ve müzakere edildiği zaman dönemlerine 
ilgi gösterilmesi sayesinde daha fazla ağırlık kazandı.

Haçlı Seferleri çağında Anadolu’da ortaya çıkan sanat, 
Batı, Bizans ve Doğu Akdeniz dünyaları arasındaki 
daha büyük hareketleri, yer değiştirmeleri ve daha yo-
ğun temasları nasıl yansıtıyor? Bu temel soru, 1204 ile 
1261 yılları arasında yani Dördüncü Haçlı Seferi sonu-
cunda eski Bizans başkentinin Latinlerin elinde olduğu 
dönemde, Konstantinopolis’teki sanatsal üretimi yeni-
den inceleyen makalemin çıkış noktasıdır. 

Konuşma, Latin varlığının kentin sanatsal yaşamı 
üzerindeki etkisini, yazılı kaynaklardan gelen ifadele-
ri, Konstantinopolis’te ya da onunla bağlantılı olarak 
yapılmış kalan anıtlar ve resimlerden elde edilen kanıt-
larla birleştirerek tartışıyor. Konuşma, belirli sanatsal 
özellikleri ve bunların görsel kimliklerini incelemenin 
yanı sıra, on üçüncü yüzyılın ilk yarısında Konstantino-
polis’in rolünü ve Doğu Akdeniz’deki daha geniş çaplı 
eğilimlerle bağlantılarını anlamanın bir yolu olarak 
farklı siyasi merkezler arasında etkileşimde bulunan 
ve hareket eden çeşitli bireylerin (çeşitli kökenlerden 
gelen müşteri ve sanatçılar) eylemlerini araştırıyor. 

In his introduction to the Dumbarton Oaks Symposium 
held in 2002, Anthony Cutler observed that art historians 
“think now in terms of communications rather than influ-
ences, regions rather than centers and peripheries.” He 
concluded that in the light of these shifts in the conceptual 
foundations of art history, it is time “to consider funda-
mental questions about the means by which motifs, tech-
niques, and ideas travelled from one region to another.”  
Two decades later, these questions gained more weight 
thanks to studies of regions where different communities 
interacted, and interest in time periods when established 
identities were challenged and negotiated.

How does art that saw the day in Anatolia in the age of 
Crusades reflect larger movements, displacements and 
more intense contacts between Western, Byzantine and 
Eastern Mediterranean worlds? This fundamental ques-
tion is the starting point of my paper that reexamines the 
artistic production in Constantinople between 1204 and 
1261, i. e. the period when the former Byzantine capital 
was in the hands of the Latins as the result of the Fourth 
Crusade.

This talk discusses the impact of Latin presence on the ar-
tistic life of the city by combining testimonies from written 
sources with the evidence from remaining monuments 
and paintings that were made in, or in connection to Con-
stantinople. Beside the study of particular artistic features 
and their visual identity, the paper explores the agency 
of individuals (patrons and artists of diverse origins) that 
interacted and moved between different political centers 
as a way to understand the role of Constantinople and its 
connections to larger trends in the Eastern Mediterranean 
during the first half of the thirteenth century. 

Dr. Öğr. Üyesi · Asst. Prof. Ivana Jevtić, Koç Üniversitesi · University

Konstantinopolis’te Haçlılar: 
Bizans’ın “Eski” Başkentinde 
Sanatsal Yaşam 1204-1261

Crusaders in Constantinople: 
Artistic Life in The “Former” 
Byzantine Capital 1204-1261

* Cutler, A. (2003). Realities in the Arts of the Medieval Mediterranean. 800-1500: Tablot, A. M. (Ed.). Dumbarton Oaks 
Symposium no 57, 2002, in (pp. 299-301). Washington: Dumbarton Oaks Reserach Library and Collection.  



İmparatorluk hanedanı üyesi Bizans tarihçisi Anna 
Komnene, ünlü eseri Alexiad’da, Selçuklu emiri Ebul 
Gazi Hasan Buldacı’nın Birinci Haçlı Seferi’nin hemen 
öncesinde Kayseri kentini yönettiğini ifade eder. Ana-
dolu Selçuklu Devleti’nin Kapadokya üzerindeki resmi 
kontrolünün 1080’ların başlarından ortalarına kadar 
sürdüğü varsayılabilir. Bununla birlikte, Birinci Haçlı 
Seferi (1097) anlatan tarihçilere bakılırsa, Selçuklu 
otoritesinin niteliği ve kapsamı, başlangıç aşamasın-
daydı. Bu tarihçiler, Kapadokya kırsal alanının kaçınıl-
maz yıkımını ve Bizans Caesarea’sının (Kayseri) kalın-
tılarını tasvir ettiler. Haçlı ordularının bölgeden geçişi 
Selçuklu egemenliğini önemli ölçüde azaltıp vasalları 
Emir Hasan’ı, Kayseri ve Şar’ı (Kapadokya, Comana) 
terk etmeye zorladı. Ereğli (Kapadokya, Heraclea) 
yakınında, Selçuklu ve Haçlı orduları arasında geçen 
çetin savaşların tam merkezinde, Aksaray’dan çok 
uzakta olmayan Kapadokya, Birinci Haçlı Seferi’nin 
askeri çatışmaları hakkında nispeten bol miktarda 
yazılı kanıt sunuyor. Yine de bu tarihsel karşılaşmalar, 
karşılıklı cepheleşmelerle kısıtlı değildi ve de batılı or-
dularla yerel halk arasında etkileşimler de vardı. Ana-
dolu’nun yüksek platosunun kırsal ve pastoral arazi-
leri, bölgedeki Bizans uygarlığının uzak torunları olan 
Rum Ortodoksları ile birlikte Türk göçebe kültürüne 
de ev sahipliği yaptı. Dahası Selçuklular, orduları için 
Latin Batı’dan Frenk ve Alman paralı askerleri alırken, 
aynı zamanda Kapadokya’nın Rum Hristiyanlarını 
da istihdam ettiler. Mevcut bilgilerin ışığında, tüm 
bu ticari ve askeri bağlantıların, farklı etnik kökenleri 
ve dinleri birbirine karıştırdığı ve kültürel alışverişin 
yolunu açtığı anlaşılıyor. 

Bu nedenle bu konuşma on üçüncü yüzyılda Kapa-
dokya’nın Rum Ortodoks görsel kültüründe Batı etki-
sinin belirsiz izlerini ve olası köklerini inceliyor.

Anna Komnene, the Byzantine chronicler of imperial 
descent, narrates in her illustrious Alexiad that the Sel-
juk emir of Abū’l-Ghāzī Hasan Buldadjī rules the city of 
Kayseri on the eve of the First Crusade. It is plausible to 
assume that the Seljuks of Rūm exerted official control 
over Cappadocia from the mid to early 1080s. However, 
the nature and extent of the Seljuk authority must have 
been preliminary, judging by the narrators of the First 
Crusade (1097). They portray the inevitable devastation 
of the Cappadocian countryside and the ruins of Byz-
antine Caesarea (Kayseri). The passage of the Crusader 
armies in the region has considerably reduced Seljuk 
sovereignty forcing their vassal Emir Hasan to abandon 
Kayseri and Şar (Comana of Cappadocia). Situated at 
the heart of harsh battles fought between Seljuk and 
Crusader armies near Ereğli (Heraclea of Cappadocia), 
which is not far from Aksaray, Cappadocia provides rela-
tively abundant textual evidence on the military conflicts 
of the First Crusade. Nevertheless, these historical en-
counters were not limited to the series of confrontations, 
but there were also interactions between the western 
armies and the local population. The rural and pastoral 
landscapes of the Anatolian high plateau hosted the 
Turkic nomadic culture along with the Greek Orthodox, 
the distant descendants of the Byzantine civilization in 
the area. Moreover, Seljuks preferred to employ Greek 
Christians of Cappadocia in their army while simultane-
ously recruiting Frank and German mercenaries from 
the Latin West. A posteriori, all these commercial and 
military contacts intermixed different ethnicities and 
religions, and paved the way for cultural exchanges. 

Therefore, this talk explores the vague traces of western 
imprint and its possible roots in the Greek Orthodox 
visual culture of Cappadocia during the thirteenth cen-
tury.

Doç. Dr. · Assoc. Prof. Tolga Uyar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · University

“Kilroy Burada Mıydı?” 
Kapadokya’da Haçlı Seferleri: 
Yazılı ve Görsel Kanıtlar 

“Kilroy Was Here?” 
Crusades in Cappadocia: 
Textual and Visual Evidence



Bu konuşma, Anadolu ile Haçlı dünyası arasındaki 
karşılaşmayı Ermeni perspektifinden ele almaya çalı-
şacak ve Ermeni sanatının uzak kültürel evrenler ara-
sında aktarıcı ve arabulucu rolünü vurgulamaya çalı-
şacak. Konuşma, çeşitli metinlere ve daha da önemlisi 
ikonografik kanıtlara dayanarak, Ermeni sanatında 
ortak olan bazı görsel kalıpların yayılışını gösterecek 
ve “doğu” ile “batı” “etkisi” terimlerini sorgulayacak. 
Ayrıca, Hromkla’da (Rumkale) ve Sis’te (Kozan) üre-
tilen on üçüncü yüzyıldan kalma elyazması İncil tez-
hiplerinde iç içe geçen Hristiyan ve seküler ikonografi 
açısından, Haçlı seferlerinin bir ilham kaynağı olarak 
önemine de değinecek.

This talk will attempt to consider the encounter be-
tween Anatolia and the Crusader world from the Ar-
menian perspective and highlight the role of the arts of 
the Armenians as transmitters and mediators between 
distant cultural realms. Based on textual and more 
importantly on iconographic evidence, the paper will 
showcase the dissemination of some visual patterns 
common to Armenian art and challenge the terms of 
“eastern” and “western” “influence”. It will also address 
the significance of crusading as a source of inspiration 
for Christian and secular iconography as the mingle 
in Gospel illumination mainly in manuscripts from the 
thirteenth century produced in Hromkla (Rumkale) 
and Sis (Kozan). 

Prof. Dr. Ioanna Rapti, Ecole Pratique des Hautes Etudes

Ermeni ve Haçlı Sanatı: 
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Armenian Art and Crusader Art: 
Close Encounters in 
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Haçlı Seferleri, nüfus hareketlerinin (savaşçılar, hacı-
lar, tüccarlar gibi) yaşandığı bir dönemdi ancak aynı 
zamanda arkeolojik kayıtlara da yansıyan yoğun bir 
mal dolaşımı söz konusuydu. Akka (E.J. Stern), Kinet 
Höyük (S. Redford), Anaia/Kadıkalesi (Z. Mercangöz) 
gibi Haçlı sit alanlarında ve bunların ötesinde Ege 
ve Karadeniz’de gerçekleştirilen kapsamlı kazılar ve 
çömlek grupları üzerinde yapılan çalışmalar, seramiği 
de içeren ticaret ağlarını araştırma fırsatı sağlıyor. 

Bu konuşma, Haçlı Seferleri döneminde Anadolu’ya 
giden, Anadolu’dan gelen ve Anadolu’dan geçen çöm-
lek dolaşımının kimyasal analizler yardımıyla tanım-
lanmış yönlerini sunacak.

The Crusader period was a time of movements of 
populations (warriors, pilgrims, merchants...), but also 
of intense circulation of goods, which is reflected in 
the archaeological record. Extensive excavations and 
studies of pottery assemblages, in Crusader sites such 
as Acre (E.J. Stern), Kinet Höyük (S. Redford), Anaia/
Kadıkalesi (Z. Mercangöz), and beyond in the Aegean 
and the Black Sea, provide the opportunity to investi-
gate trade networks involving ceramics. 

This talk will present aspects of the circulation of 
pottery at the Crusader period, to, from, and through 
Anatolia, identified with the help of chemical analysis.

Anadolu ve Haçlı Devletleri: 
Çömlek Dolaşımına Dayalı 
Ticaret Ağlarına İlişkin Bilgiler

Anatolia and The Crusader 
States: Insight Into Trade 
Networks, Based on The 
Circulation of Pottery

Dr. HDR. S.Y. Waksman, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi · 
French National Centre for Scientific Research (KMKD) 



Bagras Kalesi bugün Hatay ili, Belen ilçesi, Ötençay 
köyünde bulunmaktadır. Kale coğrafi konum olarak 
Amanos Dağlarında, Doğu Akdeniz’i, Suriye ve ora-
dan Mısır’a bağlayan yol güzergâhı üzerinde, Belen 
Geçidinin güneyinde, Amik Ovasına bakan doğu uçta 
yer almaktadır. Tarihi kaynaklar ve seyahatnamelerde 
adından sıkça söz edilen Bagras’ın ilk evresi, antik dö-
nemde aynı yerde olduğu düşünülen bir kaleyle ilişki-
lendirilir. Kalenin bulunduğu mevki bu dönemden beri 
“Pagrai/Pagras” olarak adlandırılır. Bagras stratejik 
konumu dolayısıyla özellikle Emevi-Bizans mücade-
leleri ve Haçlı Seferleri sırasında önemli bir yer haline 
gelmiştir. Arap kaynaklarına göre Bagras’ta Hişâm b. 
Adülmelik tarafından bir kale inşa edilerek elli kişilik 
askeri birlik yerleştirilmiş, Hârûnürreşîd zamanında 
Antakya’ya giden yolları korumak üzere teşkilâtlan-
dırılmıştır. 969 yılında Bizans İmparatoru Nikephoros 
Phokas tarafından bölgenin yeniden fethedilmesiyle 
Bagras Antakya’nın güvenliği sağlamak için tahkim 
edilmiş ve idaresine strategos Michael Bourtzes ge-
tirilmiştir. Sonrasında ise Anadolu Selçuklu Sultanı 
Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından geri alınmıştır. 

 Stratejik olarak önemli bir yol güzergâhı üzerinde 
bulunan Bagras, Haçlılarla birlikte yeniden önem ka-
zanmış, Ortaçağda burada 1153 yılında Tapınak Şöval-
yeleri tarafından bir kale inşa edilmiştir. Hıristiyanlar 
ve Müslümanlar arasında sık sık el değiştiren kale, 12 
Ağustos 1188’de Eyyubi Sultanı Selahaddin/Saladin 
(1137-1193) tarafından fethedilmiş, 1191 yılında III. Haçlı 
ordusunun yaklaşmakta olduğu haberini alınca Sela-
haddin’in kumandanlarından Alemüddin Süleyman 
b. Ca‘fer tarafından kısmen yakılıp-yıktırılmıştır. 1211 
yılında Ermeni Kralı II. Levon/Leon (1236-1289) tara-
fından restore edilerek, 1216 yılında yeniden Tapınak 
Şövalyelerine teslim edilmiştir. 1268 yılında ise böl-

The Bagras Fortress is within the borders of the pres-
ent-day Ötençay village in the Belen District of the 
Province of Hatay. Bagras is geographically located in 
the Amonus Mountains, on south of Belen passage, at 
the eastern end of the Amik Plain which is facing and 
connecting the Eastern Mediterranean to Syria and 
Egypt. The first phase of Bagras, which is frequently 
mentioned in historical sources and travelogues, is 
associated with a fortress thought to be here in the 
ancient period. The location has been called “Pagrai/
Pagras” since that time. Bagras, regained importance 
because of its strategic location during the Umayyad 
and Byzantine conflicts and the Crusades. According 
to the Arabic sources a fortress was built by  Hişâm b. 
Adülmelik and a military unit consisting of 50 people 
was located in it. The fortress was reorganized during 
the Hârûnürreşîd period in order to guard the roads 
leading to Antakya. After the conquest of the area by 
Byzantine Emperor Nikephoros Phokas in 969 Bagras 
was fortified to provide the security of Antakya and 
Michael Bourtzes the strategos was appointed as the 
administrator. Afterward the fortress was reclaimed by 
the Anatolian Seljuk’s Sultan Kutalmışoğlu Süleyman 
Şah.

Bagras, located on an important travel route, regained 
importance with the Crusades and another fortress 
was built by the Templars in 1153 on a hill at this 
location. It changed hands frequently between the 
Muslims and the Christians as a result of military and 
political developments in the region, and in 1188, it was 
captured by Ayyubi Sultan Saladin (1137-1193). During 
the Third Crusade in 1191, the fortress was partially de-
stroyed and burned by Saladin. It was restored in 1211 
by Leon II (1236-1289) the King of Armenia and hand-
ed back to the Templars. In 1268, it was conquered 

Amanos Dağları’nda 
Stratejik Bir Nokta: 
Haçlı Kalesi “Bagras” 

The Crusader Fortress “Bagras”: 
A Strategic Point on Amonus 
Mountains

Dr. Öğr. Üyesi · Assist. Prof. Ebru F. Fındık, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi · University



gede egemen olan Memluk Sultanı I. Baybars (1223-
1277) tarafından fethedilmiş, 1281 yılında Moğol Valisi 
Samagar Noyan tarafından alınmasından kısa bir süre 
sonra tekrar Memluklere geçmiştir. Son olarak Yavuz 
Sultan Selim döneminde (1470-1520) bölgenin ele ge-
çirilmesi ile birlikte kale eski önemini yitirmiş, Osmanlı 
döneminde olasılıkla karakol ve yerel idarecilerin ika-
metgâhı olarak kullanılmıştır. 

1938 yılında Bagras Kalesi’nde Kaliforniya Üniversite-
si Mimarlık Bölümü tarafından bir yüzey araştırması 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında Phoebe H. 
Brown kalenin ilk vaziyet planını çizmiştir. Bagras’taki 
araştırmalar Dr. E. H. R. Altounyan, M. C. ve Bridget 
Altounyan tarafından desteklenmiş, 1939 yılında ilk ra-
por tamamlanmıştır. M. R. E. Gough kalenin tasviri ile 
kalıntıları karşılaştırmak ve bazı önemli noktaları kont-
rol etmek için 1951 yılında Ağustos ayında bir günü ka-
lede geçirmiştir. 1966’da Müller Wienner, 1978’te A. W. 
Lawrence 1983’te R. W. Edwards ve diğerleri kalenin 
tarihi ve mimarisi üzerine detaylı çalışmalar yapmıştır. 

Bagras Kalesi, bugün Belen-Top Boğazı arasındaki 
modern yol güzergâhından 14 km içeride bulunmak-
tadır. Kale bölgenin iklim koşulları, doğal afetler veya 
insan eli ile tahribata uğramış dolayısıyla gün geçtikçe 
yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 1938, 1951, 1966, 
1978, 1983 yılları arasındaki çalışmalardan yıllar içinde 
kalede oluşan tahribat gözlemlenebilmektedir. Tarihi, 
siyasi ve kültürel açıdan önemli bir geçmişe sahip olan 
kale, bölgedeki diğer Haçlı kaleleri ile birlikte yollar ve 
askeri bağlantıların yanı sıra savunma yapıları konu-
sunda önemli veriler barındırmaktadır. Bu çalışmada 
pek çok evreye sahip olan kalenin Haçlı dönemi tarihi 
ve mimarisi ile kalede yapılan bilimsel çalışmalar kısa-
ca tanıtılarak, kültürel karşılaşmaların izleri sunulmaya 
çalışılacaktır. 

by the Mamluk Sultan Baibars I (1223-1277), who 
dominated the region. Finally, with the conquest of the 
region during the reign of Yavuz Sultan Selim (1470-
1520), the fortress lost its former importance. During 
the Ottoman period, it was probably used as a police 
outpost and the residence of local administrators.

In 1938 a surface survey has been conducted by the 
California University Architecture Department. During 
this survey Phoebe H. Brown drew the first layout plan 
of the fortress. Research on Bagras was collaborated 
by Dr. E. H. R. Altounyan, M. C., and Bridget Altounyan, 
and the first rapport was finalized in 1939. In 1951 Au-
gust, M. R. E. Gough spent a day in the fortress in order 
to compare the drawings and remains of the fortress 
and examine some parts of the fortress. In 1966 Müller 
Wienner, in 1978 A. W. Lawrence, and in 1983 R. W. 
Edwards and other researchers conducted thorough 
studies on the fortress’s history and architecture. 

The Bagras Fortress is located 14 kilometers from the 
modern road located between Belen and the Top Strait 
in the present day. The fortress has been damaged by 
the climatic conditions of the region, natural disasters, 
or human impact, and therefore it is increasingly in 
danger of collapse. The Bagras Fortress, which was 
on a strategic road during the period of the Crusades, 
contains important information on defense structures, 
in other words on fortress architecture, as well as road 
and military connections with other Crusader fortress 
in the region. This study will briefly introduce the his-
tory and architecture of the fortress, which has many 
phases, and there will be a discussion about what kind 
of contribution future studies in Bagras will make to 
the history and archaeology of the region.



Antakya ve yakın çevresinin Haçlı Dönemi özellik-
leri genellikle yazılı kaynaklar bağlamında çalışılır-
ken, bölgede yer alan arkeolojik kalıntıların detaylı 
analizleri bu çalışmalarda çok sınırlı bir yer tutar. 
Antakya’nın yaklaşık 15 km güneybatısında yer alan 
Kozkalesi, Haçlı Dönemi’ne tarihlendirilebilen önemli 
örneklerden biridir. Kale yapısı, yazılı kaynaklarda 
Cursat/ Cursarium olarak bahsi geçen Haçlı kalesi 
olarak tanımlanmış ve 12.-13. yüzyıllar arasına tarih-
lenmişse de, alanın gelişimi ve yayılımına dair bilgi-
miz oldukça kısıtlı kalmıştır. Özellikle de yazılı kay-
nakların azlığı nedeniyle alanın 12. yüzyıl öncesi ve 
13. yüzyıl sonrası durumuna ilişkin bugüne dek ancak 
varsayım niteliğinde çıkarımlar yapılabilmiştir. 

Kozkalesi kalıntılarını belgelemek ve kaleyi bölgesel 
bağlamda yeniden yorumlayabilmek amacıyla 2018 
yılında beş yıllık bir arazi çalışması başlatılarak alan-
da kısa bir çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmanın ve 
daha önceki yayınların yeniden değerlendirilmesi 
sonucunda kale yapısının yerleşim ve evrelerine 
ilişkin ilk sonuçlar oluşurken, kaleye dair yeni sorular 
da ortaya çıkmaya başladı. Sunumda, Kozkalesi’nin 
yerleşim özelliklerine ve evrelerine dair ilk sonuçlar 
iki ana çalışma başlığının çerçevesinde organize edi-
lerek kısaca tartışılacaktır.

Kozkalesi hem Antakya’nın güneyini koruyan en 
yakın savunma yapısı olması, hem de Antakya pis-
koposlarının yazlık saray olarak kullandıkları bir yer-
leşim niteliği taşıması bakımından önemlidir. Hatta, 
Latin piskoposu Limoges’lu Aimery 1165 tarihinde 
Antakya’yı terk ederek beş yıl boyunca Kozkalesi’n-
de yaşamıştır. Kozkalesi’nin 12. ve 13. yüzyıllarda bir 
savunma yapısı ve yerleşim olarak geçirdiği değişim-
ler, savunma ve yerleşim özelliklerinin birbirleriyle ve 
kalenin genel olarak çevresiyle kurduğu ilişki ilk tar-

The features of Antakya and its vicinity during the 
Crusades are in general studied in the context of writ-
ten sources, while detailed analyses of the archaeo-
logical remnants in the region take up very little part 
in these studies. Kozkalesi, which is located about 15 
kilometers to the southeast of Antakya, is one of the 
most important specimens that can be dated to the 
period of the Crusades. Although the fortress struc-
ture has been identified as the Crusader castle men-
tioned as Cursat / Cursarium and dated to the 12th and 
13th centuries, information about the development and 
expansion of the area is quite limited. Especially due to 
the scarcity of written sources, only hypothetical infer-
ences have been made regarding the situation of the 
area before the 12th century and after the 13th century. 

In order to document the Kozkalesi ruins and to re-
interpret the castle in a regional context, a five-year 
field study was initiated in 2018 and a short study was 
carried out in the area. As a result of this study and the 
re-evaluation of previous publications, the first results 
regarding the settlement and phases of the castle 
structure took shape, while new questions about the 
castle emerged. In the presentation, the first results 
concerning the settlement characteristics and phases 
of Kozkalesi will be organized under two main titles 
and discussed briefly.

Kozkalesi is important both because it is the closest 
defense structure that protects the south of Antakya, 
and because it is a settlement used by the bishops of 
Antakya as a summer palace. The Latin bishop Aimery 
of Limoges even left Antakya in 1165 and lived in Koz-
kalesi for five years. The changes Kozkalesi underwent 
as a defense structure and settlement in the 12th and 
13th centuries, the relationship between defense and 
settlement features, and the castle’s environment in 

Antakya’da Bir Haçlı Kalesi: 
Kozkalesi’ne Yeni Bir Bakış

A Crusader Fortress in Antakya: 
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tışma konusu olarak ele alınacaktır. Sunumun ikinci 
bölümünde Kozkalesi’nin Antakya Prensliği öncesi ve 
sonrasındaki durumuna ilişkin tartışmalar değerlen-
dirilecektir. Bu bağlamda kesin sonuçlar öne sürmek 
henüz mümkün olmasa da, öne sürülen hipotezlerin 
daha detaylı bir bağlamda tartışılması Kozkalesi’ni 
yeniden değerlendirmek adına önemlidir. 

general will be discussed first. In the second part of the 
presentation will discuss the situation of Kozkalesi be-
fore and after the Principality of Antakya. Although it 
is not yet possible to suggest definitive conclusions in 
this context, it is important to discuss the hypotheses 
in more detail in order to re-evaluate Kozkalesi.
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