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2005 yılında yüzey araştırmasının tamamlanmasının
ardından başlayan kazı çalışmalarının ilk sezonu, önceki
yıllarda başlanan kentin mimari verilerinin saptanmasına yönelik olarak sürdürülmüştür. Çalışmalar, Anadolu
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. E. Uçkan, Öğr. Gör. E.
Uğurlu, Arş. Gör. Z. Demirel Gökalp, Arş. Gör. M. Bursalı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Y. Mergen,
Arkeolog O. Atvur, Mimar R. Yılmaz, İnşaat Mühendisi E. İlter, Anadolu Üniversitesinden Yüksek Lisans
Öğrencileri G. Öztaşkın ve S. Evcim, Sanat tarihçileri A.
Gümüşoğlu, G. Ergün, Sanat tarihi lisans öğrencileri A.
Maşalı, G. Sayacan, M. Boylu, D. Yılmaz, Basın-Yayın
öğrencisi E. Çelikel, İ. Çelik ve Bakanlık Temsilcisi olarak
Arkeolog A. Tosun’un katılımıyla 05-31 Ağustos tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma iznini veren Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’ne, maddi destek sağlayan VASCO Turizm
A.Ş.’ye ve Ekol Mimarlık’a teşekkür ederiz.

The surveys at Olympos were completed in 2005 and
the first campaign of excavations was conducted in 2006
and concerned the continuation of the identification of
the city’s architectural data. The campaign lasted from
the 5th of August to the 31st and the team members were
Asst. Prof. Dr. E. Uçkan, lecturer E. Uğurlu, research
assistants Z. Demirel Gökalp and M. Bursalı of Anadolu
University, lecturer Y. Mergen of Dokuz Eylül University,
archaeologist O. Atvur, architect R. Yılmaz, civil engineer E. İlter, master’s students of Anadolu University G.
Öztaşkın and S. Evcim, art historians A. Gümüşoğlu and
G. Ergün, art history undergraduate students A. Maşalı,
G. Sayacan, M. Boylu, D. Yılmaz, student of press and
public relations E. Çelikel, İ. Çelik, and the state representative was the archaeologist A. Tosun. We would
like to express our thanks to the General Directorate
of Cultural Heritage and Museums of the Ministry of
Culture and Tourism for the permission to conduct this
work, VASCO Tourism Inc. for financial support, and Ekol
Architecture for their support.

Diğer antik kentlerin aksine Olympos’ta mimari kalıntıların birçoğunun çok kalın bir toprak tabakası ile kaplanmamış olması çalışmalarda kolaylık sağlamaktadır. Bu
sayede kazı çalışmalarına yoğun bir şekilde başlamaksızın kentin mimarisine dair veriler elde edilebilmektedir.
Temizlik çalışmaları ile eşzamanlı olarak yapıların rölövelerinin alınması mümkündür. Kent içindeki yapılardan
bazılarının ikinci hatta üçüncü kat seviyesine kadar
duvarlarının ayakta olması bu verilerin değerlendirilmesinde ileri teknoloji ürünlerinden de faydalanmayı
gerektirmiştir. Bu çalışma sistemi ileride yapılacak restorasyon çalışmalarına da altlık oluşturacaktır. Bunun için
kullanılan cihaz, üç boyutlu tarama yapabilen ve sonuçları mevcut kent dokusu ile memleket koordinatlarına da
taşıyabileceğimiz lazer tarayıcıdır.

Contrasting with most ancient sites, the ruins of Olympos
are not concealed beneath a thick layer of earth facilitating our work and permitting us to gather information
regarding the city’s architecture without initiating extensive excavations. It is possible to prepare the plans of the
structures together with the cleaning work. As some of
the structures have walls standing to a height of the second or even third floor, a hightech system was employed,
which will also establish the basis for the future restoration work. For this purpose, laser scanning equipment
which can scan in three dimensions and which allows
us to map the results in the country’s coordinates in the
future was employed.

3D Çalışmaları:

3-D work:

Üç boyutlu lazer tarayıcı kullanılarak yapılan çalışmalarda RIEGL LMS 420i kullanılmıştır (Res. 1). Tarayıcı 10 mm. ile 1000 m. arasındaki mesafelerde lazer

For the three dimensional laser scanning work a RIEGL
LMS 420i was used (Fig. 1). This scanner identifies points
on the surfaces the rays reach at a distance between
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göndererek, ışınların karşısına çıkan yüzeyleri nokta
bulutu olarak saptamaktadır. 0.02 m.’de bir lazer ışını
gönderilerek oluşturulan nokta bulutu ayrıntılı veri alınmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda tarayıcı ile kalibrasyonu yapılmış fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar
da nokta bulutunun renklendirilmesini sağlar. Tarama
esnasında elde edilen tüm veriler dijital ortama aktarılmaktadır.

10 mm. and 1000 m. The points identified by sending
laser rays every 0.02 m. allowed us to gather detailed
information. At the same time, photographs taken with
a camera calibrated with the laser scanner permitted the
colouring of the point identified. All the data obtained
during scanning was transferred to digital medium.
The digital data was processed using RISCAN PRO software and workable digital documents were obtained.
The scans made from different points were joined and
3-D images of the measured area were obtained. Thus,
plans, cross-sections and elevations of the areas scanned
can be prepared to scale and 3-D animated images can
be produced.

Dijital veriler RISCAN PRO yazılımı kullanılarak işlenebilir dijital dokümanlara çevrilir. Bu sayede değişik noktalarda yapılan taramalar birleştirilerek ölçülen alanın
üç boyutlu görüntüsü elde edilir. Böylece ölçülen alanın
plan, kesit ve görünüş çizimleri ölçekli olarak alınabilir;
istenilen alanda üç boyutlu animasyon görüntüsü de
düzenlenebilir.

The 2006 campaign at Olympos entailed the laser scanning of the most monumental structures: the Roman
Baths (Dwg. 1/10), the Temple gate (Dwg. 1/20), the
Building with Seven Niches (Dwg. 1/3 southwest) and
the Harbour Street (Dwg. 1, the north city, along the
Olympos Çayı). The Roman Bath and Temple gate were
scanned for its plan, cross-section and elevation. In the
Harbour Street and the building with Seven Niches,
only elevations could be obtained due to the roughness
of the terrain. The data obtained from laser scanning on
site was transferred to digital medium at the computers
at the excavation house and the measurements were
evaluated. The measurements were further elaborated
in the office and drawings were prepared during the
year.

Olympos antik kentinde bu yıl yapılan çalışmalarda
kentin en anıtsal yapılarından olan Roma Hamamı (Çiz.
1/10), Tapınak kapısı (Çiz. 1/20), Yedi Nişli Yapı (Çiz. 1/3
güneybatı) ve Liman Caddesi’nde (Çiz. 1, kuzeykent,
Olympos Çayı boyunca) lazer tarayıcı kullanılmıştır.
Roma Hamamı ve Tapınak kapısında plan, kesit ve
görünüş verileri için ölçüm yapılmıştır. Liman Caddesi
ve 7 Nişli yapıda ise arazi durumunun zorluğu sebebiyle sadece görünüş ölçümü yapılmıştır. Kent içerisinde
yapılan taramalarda elde edilen veriler kazı evindeki
bilgisayarlarda dijital ortama aktarılmış ve ölçüm değerlendirmeleri yapılmıştır. Ölçülerin ofis ortamında değerlendirilerek istenilen çizimlerin yapılmasına yıl içinde
devam edilmektedir.

49

KAZI RAPORLARI

EXCAVATION REPORTS
Church (K4):
The 2006 campaign continued to make the plan drawings of religious architecture the function of which has
been clearly identified. Within this frame, plans and
drawings of the church on the west side of the Harbour
Street in the north city have been completed. As in
the overall character of the city, the complex of this
structure is also surrounded by a high encircling wall.
Although the church is quite small, it is surrounded
with a wall together with the other spaces around it.
Contrasting with other Lycian cities, there is no evidence
that Olympos was surrounded by fortifications. The city
is surrounded with high mountains on the north and
south but it is open to attack from the sea to the east and
from the land to the west. It is understood that defensive
needs were supplied not through city walls but through
the city’s layout, comprising introverted units closed to
the outside. Thus, each complex was protected by its
own high encircling walls.
The identification of such units within the city’s layout,
that were digitally measured in the previous years, carry
importance for our understanding of the previous condition of the city, change to it through the Byzantine
period, and the city’s pattern. Therefore, the church and
the spaces around it were mapped in detail both as an
example of religious architecture and to identify the city’s
pattern.

Res. 1 Üç boyutlu lazer tarayıcı kullanılarak yapılan çalışmalar
Fig. 1 Working with 3-D laser scanner

Kilise (K4):
Olympos kenti 2006 yılı çalışmalarında kentte işlevi
tam olarak belirgin olan dini mimari örneklerinin rölöve
ve plan çalışmalarına devam edilmiştir. Bu bağlamda
kuzey kentte liman caddesinin batısında yer alan kilisenin detaylı rölöveleri tamamlanmıştır. Bu yapıda kentin
genel karakterinde görülen; mekânlardan oluşan yapı
alanlarının yüksek bir duvarla çevrili olması özelliğine uymaktadır. Kilise oldukça küçük ölçekli olmasına
rağmen çevresinde bulunan mekânlarla bir koruma
duvarı içerisine alınmıştır. Diğer Likya kentlerinin aksine
Olympos’ta Ortaçağ’da sur duvarı inşa edildiğine dair bir
iz yoktur. Kent kuzey ve güney yönlerinden yüksek dağlarla çevrili ve korunaklı olmasına rağmen doğuda deniz
yönünde ve batıda karadan da tehlike altındadır. Savunma ihtiyacının sur duvarı ile değil kentin dışa kapalı
birimler şeklinde düzenlenmesi ile karşılandığı anlaşılmaktadır. Böylelikle her bir kompleks çevresine örülmüş
yüksek duvarla koruma altına alınmış oluyordu.

Harbour Basilica (K3):
Another focus of interest in the 2006 campaign was
the structure on the south bank of the Olympos Çayı,
formerly called the Harbour Basilica, of importance as
it belongs to the Early Byzantine period of the city. The
structure has a Hellenistic basilica layout and probably
fell into ruins as a result of an earthquake because the
supporting elements such as the columns and capitals
had fallen into the nave. In addition, the stone blocks of
the apse that were built from cut stone were removed by
large tree roots. Detailed plan work began on the church
in 2005 and it is important to document the present
state of the church for the future restoration work. In this
campaign, as the supporting elements were scattered
around in a haphazard manner, and as the structure is
under constant threat from nature, the present layout
and relevé drawing were prepared.

Daha önceki yıllarda dijital olarak ölçümleri yapılıp tamamlanan kent planı üzerinde bu birimlerin
saptanması; kentin daha önceki durumu, Bizans Dönemi’ndeki değişimi ve kent dokusunun anlaşılmasında
oldukça önemlidir. Bu yüzden hem dini mimari örneği

Small Baths (H1):
The small baths are one of the three bathhouses in
the city, located to the east of the Harbour Basilica in
the south city. It was built in the Roman period and
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continued in use during the Byzantine period with some
alterations (Fig. 2). The fact that its floor lies concealed
beneath a thick layer of earth and its superstructure has
completely collapsed made it impossible to understand
its function in the medieval period. There is a water
source that possibly supplied these baths and this water
sources has turned the area to the north of the baths
into marshy ground starting from the exterior walls of
the structure.

olarak kilise hem de kent dokusunun tanımlanabilmesi
için çevresindeki mekânların detaylı plan ve rölöveleri
çıkartılmıştır.

Liman Bazilikası (K3):
Kentte bu yıl çalışma alanı olarak seçilen bir başka yapı
ise Olympos Çayı’nın güneyinde yer alan, daha önceki
yıllarda Liman Bazilikası olarak adlandırdığımız yapıdır. Bazilika kentin Erken Bizans Dönemi’ne ait olması
bakımından önemlidir. Hellenistik bazilikal plan şemasındaki yapı olasılıkla bir deprem sonucu yıkılmıştır. Bu
yüzden sütun ve sütun başlıkları gibi taşıyıcı öğeler orta
nefe doğru yıkılmıştır. Ayrıca yapının kesme taş malzeme
ile inşa edilen apsisinde büyük boyutlu ağaç köklerinin taşları yerinden oynatarak kaydırdığı saptanmıştır.
Kilisede detaylı plan çalışmalarına 2005 yılında başlanmıştır. İleride yapılacak restorasyon çalışmaları için
kilisenin mevcut haliyle belgelenmesi önemlidir. Bu yıl
gerek yapıda dağınık halde bulunan taşıyıcı elemanların
bulunması gerekse doğanın yaptığı tahribat sebebiyle bir
vaziyet planı çıkarılmış, rölöve alınmıştır.

It was understood that this structure was connected to the
Harbour Basilica through new annexes in the Byzantine
period and there exist late walls between these two independent structures. Therefore, the bathhouse was also
surveyed extensively to prepare its relevé.
There is a square shaped room adjoining the south
wall of the bathhouse; it was possibly built as a part of
the hypocaust system. The room has baked clay bricks
on the floor of the second storey. Because this area is
visited by many tourists, this floor has been damaged;
consequently drawings were made of it and it was then
covered with creek sand in order to protect it from further damage.

Küçük Hamam (H1):
Temple:

Küçük hamam olarak adlandırdığımız yapı, kentteki
üç hamam yapısından biridir. Güney kentte Liman
Bazilikası’nın doğusunda yer alır. Olympos’ta Roma
Dönemi’nde inşa edilen hamam, Bizans Dönemi’nde
değiştirilerek kullanılmaya devam edilmiştir (Res. 2).
Ancak yapının zemininin oldukça kalın bir toprak tabakasıyla kaplanmış olması ve örtü sisteminin tamamen
çökmüş olması, Ortaçağ’da nasıl bir işlevle kullanıldığının anlaşılmasını olanaksız kılmıştır. Burada olasılıkla

The area defined as the temple contains the monumental
gate between the cella and the pronaos (Fig. 3) and the
architectural blocks scattered around to the front and
rear of the gate. The structure was built from the local
limestone, which was a frequently preferred construction
material both at Olympos and in other cities in Lycia. The
monolithic blocks are cut and finely worked but some
are left without final chiselling. The structure extends in

Res. 2 Küçük Hamam Kuzey Duvar
Fig. 2 North wall of the Small bath
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hamamın su ihtiyacını karşıladığı anlaşılan bir su kaynağı bulunur. Günümüzde bu su kaynağı hamamın dış
duvarlarından başlayarak kuzeye doğru büyük bir alanı
bataklık haline getirmiştir.
Hamamın Bizans Dönemi’nde yeni eklentilerle Liman
Bazilikası’na bağlandığı saptanmıştır. Birbirinden bağımsız olarak inşa edilen iki yapı arasında geç dönemlerde örülmüş duvarlar mevcuttur. Bu sebepten Liman
Bazilikası’nın yanı sıra hamam yapısında da detaylı
rölöve çalışmaları yapılmıştır.
Daha önceki yıllarda hamamın güney duvarına bitişik,
olasılıkla hamamın hypokaust sisteminin parçası olarak
inşa edilmiş kare planlı mekân yer alır. Mekânın ikinci
kat zemininde pişmiş toprak tuğlalardan oluşan döşeme
saptanmıştır. Alanı turistlerin yoğun olarak ziyaret etmesi bu döşemede tahribata neden olmuş, çizim işlemi
tamamlandıktan sonra koruma amaçlı olarak zemin dere
kumu ile kapatılmıştır.

Res. 3 Tapınak kapısı detay
Fig. 3 Detail from the Temple gate

a north-south direction and is surrounded by complexes
built during the Byzantine period.

Tapınak:

The facade of the gate is built from 13 rows of dressed
stone with no mortar in between the blocks and this
masonry technique of stone courses with no mortar is
also found in some other Lycian cities. In the lower part,
the stone blocks are larger. In the first row, the door’s lintel block is decorated with a partially worked pearl string
motif on the bottom of the west wing, however, this
does not continue on the top and it was left incomplete.
From the second row, the masonry technique is isodomic
employing one wide and one narrow block alternately.
In the east wing, the corner block of the second row protrudes out and has a moulding profile. No block carries
any stone master’s mark.

Tapınak olarak tanımlanan alanın günümüzdeki mevcut
izleri cella ile pronaos arasındaki anıtsal kapı (Res. 3);
kapının ön ve arka kısmına dağılmış mimari bloklardır.
Yapının inşasında gerek Olympos gerekse Lykia’nın
diğer kentlerinde de sıklıkla kullanılan lokal kireçtaşı
tercih edilmiştir. Bloklar monolit ve düzgün kesilmiş, bir
kısmı traşlanmadan bırakılmıştır. Kuzey-güney yönünde
konumlandırılan yapının etrafı Bizans Dönemi’nde inşa
edilmiş yapı kompleksleriyle çevrelenmiştir.
Anıtsal kapının cephesi 13 sıradan oluşan bloklarla örülmüş ve bloklar arasında harç kullanılmamıştır. Duvar
örgü tekniğinde Lykia’daki bazı kentlerde karşımıza
çıkan harçsız derzli teknik gözlemlenir. Düzenleme
alt kısımda daha geniş ebatlı bloklarla oluşturulmuştur.
Birinci sırada kapı lento bloğu batı kanadının alt kısmı
kısmen işlenmiş inci dizisi motifiyle süslenmiş ancak üst
kısımda devam etmemiş ve yarım bırakılmıştır. İkinci
sıradan itibaren duvar örgü tekniği izodomik ve bir geniş
bir dar olmak üzere düzenlenmiştir. Doğu kanadında
ikinci sırada köşe bloğu dışa doğru çıkıntı yapmış ve
silme profili işlenmiştir. Blokların hiç birinde taşçı izine
rastlanılmamıştır.

Storeroom work:
The 2006 campaign also included work at the storeroom. The finds from the excavation campaigns of 1991
and 1992 were kept at the storeroom and these were
inventoried and documented. Stone pieces as well as
ceramic and other finds were systematically recorded
and arranged on shelves.
In recent years, Olympos has gained popularity among
the youth as a holiday resort and consequently pressure
on the site from tourism activities has been increasing. Especially in the Yazır Köyü area, facilities such as
wooden houses and bungalows, most of which have
been built illegally, are spreading and kiosks and restaurant facilities to serve the daily excursionists from
the pensions nearby have begun to encroach upon the
ruins of Olympos. Such facilities built without control or

Depo Çalışmaları:
2006 yılı çalışmalarının bir bölümünü de depo çalışmaları oluşturmaktadır. 1991 ve 1992 yıllarında yapılan
kazı çalışmalarında ele geçen buluntuların yer aldığı
depoda envanter çalışması yapılmış ve tüm eserler
belgelenmiştir. Taş eserlerin yanı sıra, seramik ve diğer
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küçük buluntular sistematik olarak numaralandırılmış ve
raf sisteminde düzenlenmiştir.

permission affect the historical structure negatively both
physically and visually. These units sell both packed and
organic products and the waste material has built up on
the ancient city. Indeed such visitors are more interested
in using the beach than visiting the ruins; for them the
ancient site does not mean anything more than just an
area supplying their daily needs.

Son yıllarda özellikle gençlerin tatil yöresi haline gelen
Olympos’da ören yeri yoğun bir turizm baskısı altına
girmiştir. Özellikle Yazır Köyü bölümünde çoğu izinsiz yapılan ağaç ev ve kulübe biçimindeki konaklama
mekanlarının, artan taleple giderek genişlediği gözlenmektedir. Pansiyonda konaklayan ve günü birlik alanı
ziyaret eden müşteriye hizmet amacıyla kurulan büfeler,
yeme içme mekanları, ören yerine sızmaya başlamıştır. Denetimsiz ve izinsiz yapılan bu işletmeler, tarihi
dokuyu fiziksel ve görsel olarak olumsuz etkilemektedir.
Ambalajlı tüketim maddelerinin yanı sıra organik ürünlerin de satıldığı bu birimlerden alınan ürünlerin artıkları
antik kentin içinde çöp yığınları oluşturmaktadır. Bu
haliyle ören yerine gelen ziyaretçiler, aslında antik kenti
gezmekten ziyade plaja inen müşterilerdir. Dolayısıyla
çoğunun antik kente yaklaşımları, günlük ihtiyaçlarını
karşılayan bir alan olmasının ötesine gitmemektedir.

There is an urgent need for watchmen who will keep an
eye upon the area and prevent potential damage from
humans and protect both the natural and the historical
features of the site, most of which lies within the borders
of the national park. In order to leave the site to future
generations in a good condition in the course of excavations, there it is a pressing need to identify the balance
between the use and the protection of the area.

Büyük bir bölümü Milli Park sahası içinde kalan kentin
gerek tarihi gerekse doğal yapısının kaybolmaması ve
insan eliyle gelebilecek olası zararların oluşmasını önlemek amacıyla alanda denetimi sağlayacak bekçilere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Antik kentin kültürel varlıkları
gün ışığına çıkarılırken gelecek nesillere bozulmadan
ulaşmasını sağlamak için koruma ve kullanma dengesinin belirlenmesi acilen gerekmektedir.
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