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Artemisin Kenti, Homer Kitabevi 2006, İstanbul.

Theatron (10), podyumunun ortasındaki giriş ve 
yanlardaki proedrie (özel koltuklar) nedeniyle bilinen 
diğer tiyatrolardan ayrılan bir yapıdır. Bu özelliği 
nedeniyle “theatron”, “izleyici yeri” olarak tanımlanmıştır. 
Yapının işlevi kesin olarak bilinmemektedir. 

Temellerindeki ve mermer bloklarındaki işçilik 
bitmemiş olduğunu kanıtlamaktadır. Bitirilseydi 7 
kerkisli (dilimli), 2 diazomalı (ara yollu) ve yaklaşık 
4700 kişilik bir yapı olacaktı. Yapılırken, toprak 
kayması nedeniyle yarım kaldığı varsayılmaktadır. 

1984 yılında başlatılan kazılar aralıklarla devam 
etmiş, 2003 yılında tamamlanmıştır. Yapının koruma ve 
çevre düzenlemesi çalışmaları halen devam etmektedir.

Theatron (10), bugünkü durumunun 3D scanner ile taranmış görünümü
ve yarım kalmış olan yapının bitirilebilseydi kazanacağı görünümün
rekonstrüksiyonu. Magnesia kazı arşivi, çizim: Kutay Karabağ (3D).

Günümüze kadarki süreçte çeşitli nedenlerle tahrip 
olmasına rağmen, Türkiye’nin, dahası Dünya’nın en iyi 
korunmuş stadionu (12) Magnesia’dadır. Start yapısıyla, 
“sphendona”sındaki üç kata ulaşan galerileriyle, alt 
galerideki sütun sırasıyla bilinen örneklerden farklıdır. 

Sadece arena podyumunda 129 kabartmanın yer 
almış olduğu öngörülmektedir. “Üst diazoma“dakilerle 
birlikte ise Stadion, yaklaşık 150 kabartmanın 
sergilendiği bir açık hava müzesi niteliğindedir. 

Sadece beşi incelenebilen 27 kerkisteki yazıtlar 
büyük bir arşiv niteliği taşımaktadır. Bu özelliği ile de 
Stadion’un antik dönemin en önemli yapılarından biri 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Yaklaşık 30.000 kişilik Stadion’un uzunluğu (pist 
boyutu) 189 m’dir. Yazıtlardan, MS 3. yüzyıla kadar 
kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Stadion’dan (12) bir bölüm, ve podyumundaki kabartmalardan örnekler.

Magnesia’da görülebilen en iyi korunmuş yapılardan 
biri Gymnasion’dur. Diğer Gymnasion (Lethaios 
Gymnasionu) ile karıştırılmaması ve kentin ortasında 
olduğnun vurgulanması için “Kent Gymnasionu” (14) 
olarak isimlendirilmiştir. 

Üç ana bölümden; hamam, apodyterion ve 
palaestra’dan oluşur.

 

Kent Gymnasionu (14), genel görünüm, rekonstrüksiyon. 
Magnesia kazı arşivi, Kutay Karabağ (3D), rendering: Mert Ulutaş.
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Çarşı Bazilikası (4), dış cephe, rekonstrüksiyon. 
Magnesia kazı arşivi, rekonstrüksiyon önerisi: Hakan Öztaner; çizim: Elif 
Erdem-Öztaner (2D), Kutay Karabağ (3D), rendering: Mert Ulutaş.

1989 yılında Bazilika’da başlayan ve aralıklarla 
süren kazılar, 2010 yılında sona ermiştir. Homeros’un 
Odyssea’sındaki Skylla serüveni, yapının haç ayaklarına 
ait başlıklardaki kabartmalarda görselleştirilmiştir. 

Başlıkların orijinalleri, Aydın Arkeoloji Müzesi’nde 
sergilenmektedir. Güney haçayak üstündeki başlık alçı 
kopyadır.

Çarşı Bazilikası (4), güney haç ayağı skylla başlığı. Aydın Arkeoloji Müzesinde 
sergilenmektedir. 

Latrina, genel tuvalet (1G), iç mekân. Yapı, duvarlarında kullanılmış olan opus 
sectile dekorasyonun korunması amacıyla geçici üst örtü ile kapatılmıştır.
Magnesia kazı arşivi, çizim (2D-3D): Hakan Anay, rendering: Mert Ulutaş.

Artemis Kutsal Alanı, batıdaki anıtsal “Tören Kapısı” 
(Propylon) ile Agora’ya (2) bağlanır. Propylon’un (2A)
güney yanında Exedra (oturma grupları) ve anıt heykel 
kaideleri(1J), diğer yanında, kuzeyde, orthostatlarındaki 
yazıtlarda da adları geçen Thrakia Krallarına ait bronz 
heykelleri taşıyan bir anıt yer almaktadır (1I).

Propylon-Anıtsal Tören Kapısı (2A), kapıların bulunduğu doğu cephe,
rekonstrüksiyon. Magnesia kazı arşivi, rekonstrüksiyon önerisi: Görkem 
Kökdemir; çizim: Elif Kökdemir (2D), Kutay Karabağ (3D), rendering: Mert 
Ulutaş.

Çarşı Bazilikası, Agora ile dik açı oluşturacak şekilde 
bağlanmış, sütun sıralarının ayırdığı üç neften oluşan 
ve iki katlı olan bir yapıdır (4). Doğusunda bir apsis 
yer alır. Bir kapalı çarşı niteliğindedir. Roma Dönemine 
aittir. 

 

Artemis Kutsal Alanı’nın kuzeybatı köşesinde 2006 
yılında ortaya çıkarılan bu yapılardan bir tanesinin bir 
kütüphane (1H) olarak düzenlendiği varsayılmaktadır.

Artemis kutsal alanındaki kuzey stoa arkasında kütüphane (1H) olarak 
düzenlenmiş olduğu varsayılan mekânın rekonstrüksiyonu yapı, duvarlarında 
ve tabanında kullanılmış olan opus sectile dekorasyonların korunması amacıyla 
geçici üst örtü ile kapatılmıştır.
Magnesia kazı arşivi, çizim (3D) ve rendering: Mert Ulutaş.

Artemis Kutsal Alanı’nın kuzey stoalarının arkasında 
yer alan yapılardan bir diğerinin ise genel tuvalete (1G) 
dönüştürülmüş olduğu anlaşılmıştır. Yapı, iki bölümden 
oluşmaktadır. Havuzlu ön odaya kuzeydeki kapıdan 
girilir. Batıdaki kapıdan tuvalet bölümüne geçilir. İki 
çeşmesi, temizlenmek için su kanalları, delikli oturma 
sıraları ve altlarında, atıkların yapı dışına ulaşmasını 
sağlayan eğimli kanalizasyonu olan genel tuvalet 32 kişi 
kapasitelidir. 

1840’lı yıllarda Fransız Charles Texier, 1890-
93 yılları arasında Alman Carl Humann 

tarafından kazı çalışmaları yapılan kent Ortaklar-Söke 
yolu tarafından ikiye bölünmüştür. 

Artemis kutsal alanı (1), rekonstrüksiyon. 
Magnesia kazı arşivi, çizim: Kutay Karabağ (3D), rendering: Mert Ulutaş.

Magnesia’ya gelenler, kente, Artemis Kutsal Alanı’nın 
(1) hemen yanındaki hizmet ünitesinden girerler. 
Artemis Tapınağı’nın kalıntıları (1A) bu yolun hemen 
kenarında ortada, alanın doğu yarısındadır. Tapınağın 
batısında Artemis Sunağı (1B), Kurban Alanı (1C) ve 
Toplantı Alanı (1E) yer alır. Kutsal alan üç yandan 
stoalarla çevrilidir (1F). Kuzey ve güneydeki uzun 
stoaların arkalarında bazı yapılar yer almaktadır. 

Artemis Tapınağı ve Sunağı (1A-1B), rekonstrüksiyon. Artemis Tapınağı’nın 
canlandırmada görülen pencere açıklıklarının bulunduğu üçgen formlu alınlığı, 
bugün ören yerinin girişine yakın bir alanda, orijinaline uygun olarak ve yine 
orijinal parçalarıyla ayağa kaldırılmıştır.
Magnesia kazı arşivi, çizim (3D), rendering: Kutay Karabağ.


