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BİR ZAMANLAR TOROSLAR’DA

ME ANWH ILE IN TH E MOUN TAIN S

Akdeniz’in en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Sagalassos
ve Pisidia bölgesi, tarih, sanat ve arkeoloji meraklılarıyla buluşuyor.
“Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos” sergisi, antik kent sakinlerinin
gündelik ve sosyal yaşamlarına ışık tutuyor.

Sagalassos ancient city in the Pisidia region, one of the best-preserved
ancient cities of the Mediterranean, is being introduced to enthusiasts
of history, arts and archaelogy. “Meanwhile in the Mountains:
Sagalassos” exhibition, sheds light on the daily and social lives of the
inhabitants of this ancient city.

İnanç ritüellerini yansıtan pişmiş toprak figürinler, tanrı, tanrıça ve
kahraman heykelleri, Büyük İskender heykelciği, taş aletler, süs eşyaları,
pişirme ve yemek kapları başta olmak üzere Sagalassos ve Pisidia
bölgesinin farklı dönemlerine tarihlenen 368 eser, kronolojik ve tematik
bölümler halinde sunuluyor. Sergide prehistorik çağlarda Anadolu’da
yaşadığı kanıtlanan ve Burdur yöresinde kalıntılarına rastlanan mamut
kemiklerinden Roma imparatorları Marcus Aurelius ve Hadrian’ın
anıtsal boyuttaki heykellerine kadar çok sayıda ve farklı türde tarihi eser
bir araya geliyor.

368 items dated back to the various periods in the Sagalassos and
Pisidia region like terracota figurines and statues of gods, goddesses
and heroes reflecting their belief rituals, the statuette of Alexander the
Great, stone tools, ornaments, cookers and ramequin are exhibited
in chronological and thematic sections. Plenty of historical findings
of various sorts including the bones of a mammoth, the existence of
which in Anatolia in the prehistoric times has been proved, found in
the Burdur region, and the monumental statues of Roman Emperors
Marcus Aurelius and Hadrian are on display.
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You can visit the exhibition that is opened through
the collaboration of the Sagalassos Archaelogical
Research Project and supported by the Republic of
Turkey Ministry of Culture and Tourism, General
Directorate of Cultural Heritage and Museums,
and KU Leuven University in Belgium at YKY
Cultural Centre in Beyoğlu until 28 May.

Sagalassos üretimi seramik, Geç Roma İmparatorluğu dönemi, MS 5. yy
Ceramic produced in Sagalassos, Late Roman Empire period, 5th century

