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Geçmişin izlerini attığımız 
her adımda koruyoruz
Dünya tarihinin köşe taşları arasında pek çok değere ev sahipliği yapan bir coğrafyada yaşamanın gururunu ve 
sorumluluğunu, attığımız her adımda hissederken güçlü bir gelecek inşa etmek için geçmişin köklü birikimden 
yararlanmak gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, tarihe ve kültürel değerlere sahip çıkmayı en önemli 
görevlerimizden biri olarak görüyoruz. 

Ülkemizin zengin topraklarının bizlere sunduğu kültürel mirasın en önemli parçalarından biri de 5 bin yılı aşan tarihi 
boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti. Bundan yaklaşık 200 yıl kadar önce keşfedilen 
ve keşfinden bugüne gün yüzüne kavuşan buluntularıyla tarihe ışık tutan Aizanoi, dünyanın bilinen ilk borsa yapısı 
Macellum ile ön plana çıkıyor. M.S. 300 yılına tarihlendirilen Macellum’da yer alan enflasyonla mücadele kararnamesi 
bugünün istikrar politikalarına benzerliği ile dikkat çekiyor. Kentin ana kutsal alanı olarak kabul edilen Zeus Tapınağı 
ise dünya üzerinde şimdiye kadar en iyi korunmuş Zeus Tapınağı olma özelliğini taşıyor. Oldukça geniş bir alana yayılan 
muazzam değerdeki bu antik kentte 2011 senesinde Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Elif Özer başkanlığındaki 
ekiple başlayan kazı çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.
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Halk Yatırım olarak geleceğe yürürken geçmişle bağ kurmanın ve değerlerimizden güç almanın önemine inanıyor; tüm 
faaliyetlerimizi bu ilke doğrultusunda planlıyoruz. Bu kapsamda, en önemli kültürel miraslarımızdan biri olan Aizanoi 
Antik Kenti’nin gün yüzüne çıkarılmasına ve geleceğe taşınmasına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2012 
senesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici (Aday) Listesi’ne dahil olan Aizanoi Antik Kenti’nin, tarih sahnesinde hak 
ettiği yeri alacağına olan inancımızla bu konuda farkındalık yaratma misyonunu gönülden üstleniyoruz. 

Kazı çalışmalarına büyük heyecanla destek verdiğimiz Antik Kent’i bu çalışmayla daha yakından tanıyacağınızı umuyor; 
Antik Kent’in keşfedilmeyi bekleyen güzellik ve sırlarını keşfetme heyecanını bizlerle paylaşmanızı temenni ediyorum. 

Serdar SÜRER
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür



Aizanoi ile Geçmişe Yolculuk
Aizanoi’a ilk kez 2011 yılında  sevdalandık. 18 Temmuz’daydı ilk gidişimiz. Kazı evinin kapıları açıldığında anladık 
ki, bir masal diyarındayız ve Aizanoi’da kazı yapmak da bize Aizanoi Zeus’u ile Phrygia Kybele’sinin bir lütfu. 
Eski ve ahşap bir köy evi olan kazı evinin üst katına çıkıp pencereden baktığınızda birden mermer Zeus tapınağını 
görüyorsunuz. Öyle heybetli ve öyle inanılmaz ki! İşte o anda da gerçek düşe dönüyor ve artık 2000’li yıllarda değil 
Roma döneminde olduğunuzu hissediyorsunuz. Zeus‘un Aizanoi’lu rahipleri dua ediyor: manus dei, manus dei, manus 
dei!… (tanrının eli). Tapınağın görkemli kapısından çıkıp, nehir kenarındaki Agora’ya geçiyorsunuz. Mermer sütunlar 
dört bir yanda. Hemen köşedeki sütuna yaslanmış Aizanoi’lu filozof, yanındaki öğrencisine sesleniyor: memento mori…
(ölümlü olduğunu unutma!). Agora’dan, taş köprüye kimseyi umursamadan yürüyen güzel Marciana’ya biri bağırıyor: 
Nihil est ab omni parte beatum! (Her güzelin bir kusuru vardır!). Köprünün ortasında ak bir toga giymiş adam hemen 
yanındaki mühendise heyecanla köprünün korkuluk kabartmalarının nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Dedikoducu Tateis 
fısıldıyor, onun Aizanoi’un varsıllarından Apuleus Eurykles olduğunu ve memleketine dönerken bir deniz kazası yapıp 
kurtulduğu için bu köprüyü inşa ettirdiğini. Bu nehri, ki adı Penkalas; ne kadar yaşamlarının içine almış Aizanoilular! 
Şaşırıyorsunuz! Eurykles’in durduğu köprüden, Macellum’a kadar 2 tane daha taş köprü var. Sanki biri her an yıkılabilir 
gibi ama üstünde durduğumuz ve Macellum’un yakınında konuşlanmış köprü, asırlara meydan okuyacak gibi! Köprüler 
arasında nehrin her iki yanı heykeller ile süslenmiş. Bu ne şatafat! Şu karşıda 3. köprünün yakınındaki kalabalık da 
ne bu arada? Macellum’a (Et ve Balık Pazarı) toplanmış halk, imparator Diokletianus’un Tavan Fiyatlar Fermanını 
okuyor Yuvarlak Yapı’ya hem Yunanca hem Latince kazınan yazıtlardan. Enflasyon almış başını gitmiş ve sonunda 
imparator bu fermanı Aizanoi’a da göndermiş. 4 adet yumurta 4 denarius, yarım litre olei flos (birinci kalite Ayçiçek 

yağı) 40 denarius, 10 adet marul 4 denarius, yarım litre rosatum (içine gül karıştırılmış şarap 20 denarius, 1 adet braces 
(pantolon) 20 denarius, mor ipek 150000 denarius, ortalama asker maaşı yıllık 1800 denarius, ressam -işçi günlük 150 
denarius, Grekçe, Latince, geometri öğretmeni öğrenci başına 200 denarius. Fiyatlar almış başını gitmiş MS. 300’lerde! 
Yorulduk! Şuradaki sütunlu caddenin gölgesinde dinlenelim. Bu cadde MS.5.yy.’da inşa edilmiş ama sütunlar neden 
daha eski yapılmış gibi görünüyor? Tateis fısıldıyor: bu sütunlar ve taşların çoğu Artemis tapınağından alınarak yapıldı, 
artık tanrılar ve tapınakları yok ama! Aizanoi’da şimdi hristiyanlar yaşıyor. Bak şu üzerine basıp, geçtiğimiz geyikli 
yer döşemesi aslında Artemis’in tapınağa ait bir kabartma. Yorulmaya başladık. Sıcak su iyi gelecek. Kaç hamam var 
Azianoi’da Tateis? -2 tane var şimdilik! Biri Zeus tapınağına yakın hemen kuzeybatıda, diğeri Eurykles köprüsüne daha 
yakın Mozaikli Hamam. Çok güzel Satyr ve Maenad işlenmiş hamamın mozaiğinde, ben orayı daha çok seviyorum diye 
fısıldıyor. Mozaikli Hamam’ın tepidarium (ılıklık) bölümünde fısıldıyor tekrar Tateis: Hodie mihi, cras tibi! (Bugün 
benim, yarın senin için), biliyor musun bizim Macellum alanı binlerce yıl sonra Borsa adı ile bilinecekmiş! Merak 
ediyorum fiyatlar o zaman da günümüzdeki gibi mi olacak? Keşke bir yolu olsa da gidip, görebilsek o yılları. Sonra 
birden; Nulla tenaci invia est via! (Hiçbir yol aşılmaz değildir!) diyor ve gülümsüyor. 

Aizanoi’da taşların sesini duymanızı dilerim. 

Doç. Dr. Elif ÖZER
Aizanoi Kazı Başkanı



Tarihi Coğrafya

Aizanoi antik kenti, Kütahya ilinin 48 km güneybatısındaki Çavdarhisar ilçesinde yer almaktadır. Antik kent, Örencik 
Ovası’nda yaklaşık 1000-1050 m yükseklikte düz, ağaçsız bir platoda bulunmaktadır1.

Kent, Antik Phrygia bölgesinin kuzeybatı kesimini oluşturan ve Küçük Phrygia ya da Phrygia Epiktetos olarak da bilinen 
kesiminde yer almaktaydı. Bu bölgenin en önemli akarsuyu antik çağda, olasılıkla Mysia Bölgesine giden bir yolu 
belirleyen Rhyndacus (Koca Su)’dur.

Koca Su, adını verdiği vadi boyunca büyüklü küçüklü birçok dereyle birlikte kuzeye doğru akmakta olup, sonunda 
Marmara Denizi’ne dökülmektedir. Hermus (Gediz Çayı) ise, Aizanoi’un 25 km güneyinden batıda Ege Denizi’ne doğru 
bir yol izlemektedir. Kentin doğusundan ise, yine aynı denilebilecek bir mesafeden Porsuk Çayı geçmektedir2. Aizanoi’un 
konumlandığı alan düz ve oldukça ağaçsız olup, adeta antik bir göl yatağı izlenimi vermektedir.

Aizanoi’a yerleşimlerin kesin olarak ne zaman başladığı bilinmemekle birlikte, ilk yerleşimlerin Zeus tapınağı etrafında 
olduğu düşünülmektedir3. Söz konusu bölgede ilk olarak yerleşimin M.Ö. 2000’lere dayandığı söylenmektedir 4. Kentte 
yapılan araştırmalarda ve kazı çalışmalarında özellikle Zeus Tapınağı’nın bulunduğu alanda, M.Ö. 3000 yıllarına 
tarihlenen buluntulara rastlanılmıştır5.

Aizanoi’un kuruluşuyla ilgili, Roma dönemi öncesine ait bilgiler oldukça sınırlıdır. Kent, Roma egemenliğine kadar 
Pergamon ile Bithynia krallıklarının mücadelesine tanıklık etmiştir.  Bithynia Krallığı, güneye doğru genişleme hedefleri 
için stratejik bir konumda bulunan Aizanoi’a sahip olmak istemiştir6. Fakat Pergamon ve Bithynia Krallıkları arasındaki 
mücadelenin sonucunda Aizanoi, I. Attalos (M.Ö.216-213) egemenliğindeki Pergamon Krallığı’na dâhil olmuştur. 

Aizanoi Antik Kenti

Böylelikle ilk önce M.Ö. 3. yüzyılın sonunda (M.Ö.216-197) Pergamon Kralı I. Attalos, Phrygia Epiktetos olarak bilinen 
bölgeye dolayısıyla da Aizanoi’a  hâkim olmuştur7. M.Ö. 2. yüzyılın başında ise; Bithynia Kralı I. Prusias ile birlikte, 
Phrygia Epiktetos bölgesi Bithynia Krallığı’na katılmıştır. I. Prusias da Aizanitis kutsal alanını tanımış ve bununla 
birlikte bu alanı genişletmiştir8.

Bithynia ile M.Ö. 183’te sağlanan Apameia Barış Anlaşması’ndan sonra ise Aizanoi tekrar II. Eumenes’in 
egemenliğindeki Pergamon’un kontrolüne geçmiş ve böylece M.Ö. 129’da Roma’nın Pergamon Krallığı’nın topraklarını 
Asia Eyaletine dönüştürünceye kadar bu şekilde devam etmiştir9.

M.Ö. 2. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Roma’nın Anadolu’da gücünü hissettirmeye başlaması ve bununla birlikte bu 
bölgeyi de hâkimiyeti altına almasından sonra kentin kontrolü Roma’ya geçmiştir10. Bu dönemden sonra kent, daha önce 
hiç olmadığı kadar ilerleme kaydetmiştir11. Roma İmparatorluğu döneminde, Aizanoi’a tapınak-kent statüsü verilmiş 
ve kent Panhellen Birliği’ne kabul edilmiştir12. Roma döneminde, özellikle M.S. 2. yüzyılda kentin tahıl, şarap ve koyun 
yününden zengin olduğu bilinmektedir.

Erken Bizans döneminde piskoposluk merkezi olan kent, M.S. 7. yüzyıldan sonra önemini yitirmiş ve Bizans döneminde 
Zeus Tapınağı’nın bulunduğu alan bir savunma duvarıyla çevrilerek kale haline getirilmiştir13. Kent, Selçuklu 
Beyliklerinin tüm Anadolu’ya hâkim oldukları M.S. 13. yüzyılda Tatar boylarından biri olan Çavdarların merkezi haline 
gelmiştir14. Son olarak Aizanoi antik kentinin bulunduğu alan 1381 yılında Germiyanoğulları’ndan Osmanlı Devleti’nin 
denetimine geçmiştir15.



Araştırma Tarihçesi

Aizanoi, 1824’te İngiltere’den gelen Kont Saint Asaph tarafından keşfedildi. Daha sonra yine 19. yüzyılda Laborde, 
Texier, Le Bas ve Landron tarafından ziyaret edildi16. 1836 yılında Aizanoi’u ziyaret edenlere Hamilton da katıldı. 
Laborde, Becker ve Hall’in 1826 yılına ait yolculuk raporları ilk kez 1838 yılında Laborde tarafından yayınlanmış 
ve kent, anıtlarıyla birlikte ayrıntılı olarak anlatılmıştır17. 1926-1928 yıllarında Krencker ve Schede Aizanoi’da ilk 
arkeolojik kazıları başlatmışlardır18. 1963’te Anıtlar ve Müze Genel Müdürlüğü Zeus Tapınağı’nın korunmasına yönelik 
çalışmalar yapmıştır19. 1970 Gediz depreminden sonra, köy yapılarının bazılarının yıkılmasıyla, pazar yerinin ortasındaki 
yuvarlak yapı (Macellum) ortaya çıkarılmış olup, bunun yanında yapılan çalışmalarda birçok antik bina da ortaya 
çıkmıştır20. 

1970-2010 yılları arasında Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından kazı, restorasyon ve restitüsyon çalışmaları yürütülen 
Aizanoi Antik Kentinde, 2011 yılından itibaren ise Pamukkale Üniversitesinden Doç. Dr. Elif Özer başkanlığında bir ekip 
kentteki kazı çalışmalarını yürütmeye başlamıştır21.

Aizanoi Antik Kenti 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici (Aday) Listesine girmiştir.

MACELLUM

1970 Gediz depreminden sonra köy yapılarının bazılarının yıkılması, pazar yerinin ortasındaki yuvarlak yapı (Macellum) 
gibi birçok anıt binanın ortaya çıkmasına sebep oldu22. Bu alanın ortasındaki yuvarlak planlı yapı M.S. 3. yy.’da 
yapılmıştır. Macellum adıyla bilinen çarşı binaları başta taze ve işlem görmüş balık olmak üzere et, et ürünleri, av 

1. Waelkens,1986: 46.
2. MAMA IX, s. xvii: MAMA IX, s.xxi, n. 1: Strabon, Rhyndakos Suyu’nun kaynaklarının Aizanoi 

bölgesi olduğunu ve Mysia bölgesinden geçip, Marmara Denizi’ne döküldüğünü belirtmektedir. 
Strabon XII, 8, 11.

3. Naumann, 1979: 8.
4. a.g.e.
5. Lochner ve Ay, 2001: 269 – 294.
6. İznik, 2006: 295.
7. Jes, 2001: 300.
8. a.g.e.
9. a.g.e.
10. a.g.e., 1225.
11. İznik, 2006: 295.
12. Romeo, 2002: 21
13. Belke – Mersich, 1990: 202.; İznik, 2006: 295, 404.
14. Atik, 1996: 4-13.

15. İznik, 2006: 314.
16. Atik, 1996: 4; Naumann, 1979: 3.
17. Naumann, 1979: 6.
18. Atik, 1996: 4; Naumann, 1979: 6.
19. Rheidt, 1993: 476.
20. Atik, 1996: 4.
21. 34. KST. Baskıda.
22. Atik 1996, 4-13.
23. Diokletianus Dönemi’nde(M. S. 301) yılında çıkarılan kararname Anadolu’nun çeşitli kentlerinin 

çeşitli alanlarına dikilmiş ve yazılmıştır. Bunun en güzel örneği Karia Bölge’sinde Stratonikeia 
Bouleuterion’unda olan kararnamedir. Bu yazıt içte Grekçe, dışta ise Latince yazılmıştır. Aşağı 
yukarı ön sağ giriş duvarın hepsini kaplayan yazıt bozulmamış bir şekilde tüm ayrıntılarıyla çıplak 
gözle görülmektedir. Bu yazıt bu şekli ile Anadolu’da ender görülen örneklerdendir. Bunun için bkz. 
Nauman 1973, 79. 

24. Rheidt 1996, 107.

Dipnotlar

hayvanları, unlu mamuller, zeytinyağı, garum sosu ile nadir bulunan sebze ve meyveler gibi pahalı ve lüks ürünlerin 
satıldığı, haftanın her günü açık olan organize bir pazar yeridir. Aizanoi Macellum’u M.S. 2. Yüzyılın ikinci yarısına 
tarihlendirilmektedir. Meskene İmparator Diocletian’ın M.S. 301 yılında enflasyonla mücadele için yaptığı ücret 
tespitlerinin bir kopyası konmuştur23. Bu yazıtta, İmparatorluk pazarlarında satılan tüm malların satış ücretleri yer 
almaktadır. 

Macellum binasının hemen doğusunda yapılan kazı çalışmalarında yumuşak dolgu içinde bezemesiz büyük çatı 
kiremitlerinden inşa edilmiş iki Bizans mezarı bulunmuştur. Bu da yapının çevresinin Bizans Dönemi’nde mezarlık olarak 
kullanıldığının bir göstergesidir24. 

Macellum’un M.S. 4. yüzyılın başında da halen özgün fonksiyonuna uygun bir pazar yapısı olarak kullanılıyor olduğunu 
düşünmek makuldür zira sokelin dış yüzeylerinin üstünde İmparator Diokletian’ın M.S. 301 yılında yaptığı ücret 
tespitlerinin bir kopyası görülmektedir.



Zeus Tapınağı,

Zeus adına inşa 
edilen Anadolu’nun 
en iyi korunmuş 
tapınağı

Zeus Tapınağı, 

Zeus adına Roma 
İmparatorluk 

Dönemi’nde inşa 
edilmiş yapının 

havadan görünümü



Zeus Tapınağı,

Aizanoi kazı 
ekibi tarafından 
düzenlenerek sergi 
alanı haline getirilen 
Zeus Tapınağı
alt odası

Zeus Tapınağı, 

Zeus Tapınağı
 alt odası Roma 

Dönemi yazıtı



Macellum Alanı, 

 Yuvarlak Yapı 
(Borsa), Dünyanın 
ilk borsa alanı 
olduğu tahmin 
edilen Macellum’un 
duvarlarında 
Roma İmparatoru 
Diocletianus’un 
enflasyonla mücadele 
için çıkarmış 
olduğu kararname 
bulunmaktadır.  
Kararname, 
Anadolu’da tüm 
detayları korunmuş 
tek örnektir.

Macellum Alanı,
 

Yuvarlak Yapı 
(Borsa), Dünyanın 

ilk borsa alanı 
olduğu tahmin edilen 

yapının havadan 
görünümü



Sütunlu Cadde,
 
Aizanoi şehrinin yol 
sisteminin ana ekseni 
olan, uzunluğunun 450 
metre olduğu tahmin 
edilen Sütunlu Cadde

Sütunlu Cadde,
 

MS. 5. yy. 
başlarında, daha 
erken dönemlere 

(MS. 1. yy.) 
tarihlenen Artemis 

Tapınağı’na ait 
taşlar kullanılarak 

inşa edilmiştir.



Yuvarlak Bina 
(Tholos) ve 
depremde yıkılan 
cami minaresi. 
İki medeniyet bir 
arada...

Borsa Alanı 
(Macellum) yuvarlak 
yapının duvar detayı 

üzerinde Grekçe ve 
Latince yazıtlar



Tiyatro Alanı,
 
Zeus Tapınağı’nın 
kuzeydoğusunda 
2 katlı olarak inşa 
edilmiştir.

Tiyatro Alanı,
 

Tiyatronun 15 bin 
izleyici kapasiteli 

olduğu tahmin 
edilmektedir.

 



Sütun, minare, 
ağaç ve eski ev ile 
Aizanoi’da tüm 
zamanları okumak 
mümkün.

Roma Köprüsü,

 Kocaçay (Penkalas) 
üzerindedir.



Zeus Tapınağı,
 
Anadolu’nun 
en iyi korunmuş 
tapınağı olan 
yapının inşasında 
yekpare sütunlar 
kullanılmıştır.

Zeus Tapınağı’ndan 
bir kare



Sütunlu Cadde,
 
Borsa binasına 
kuzeydoğudan bitişik 
dükkan ve galerilerin 
sıralandığı sütunlu 
yol

Sütunlu Cadde,
 

Borsadan geçip 
bir köprüyle Zeus 

Tapınağı’na kadar 
uzanmaktadır.



Sütunlu Cadde,
 
Roma İmparatorluk 
Dönemi’ne 
tarihlenen yazıt, 
üzerinde 9 satır 
Grekçe yazıt 
bulunmaktadır.

Sütunlu Caddeden 
arşitrav olarak 

isimlendirilen üst 
yapı bloğu. Roma 

İmparatorluk 
Dönemine tarihlenen 

blok üzerinde 
Aizanoi ismi 

okunmaktadır.
 



Zeus Tapınağı 
çatısının en üst 

kesimine ait olan 
akroter bloğu

Yuvarlak Bina (Borsa 
Binası) İmparator 
Diocletianus’un 
Tavan Fiyatlar 
Kararnamesi. Grekçe 
ve Latince yazıtlar



MS. 5. yy’da yaşayan 
Aizanoi’lular 
tarafından kullanılan 
Sütunlu Caddeden 
kalanlar
 

İon Sütunları, 
Romalı Mimarı 

Vitruvius’a göre 
İon sütunları genç 
kızların zarifliğini 

anımsatırlar.



Bloklar,
 
İşçilikleriyle asırlara 
meydan okurcasına 
ayakta

Macellum,
 

Yuvarlak Bina (Tholos) 
Borsa Binası, Altar.

MS. 2.-3. yy.



Katalogda kullanılan fotoğrafların bir kısmı Aizanoi Kazı Arşivine aittir.




