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Tezin Adı LAGİNA HEKATE  TAPINAĞI’NIN MİMARİ TEKNİKLERİ  

 

ÖZET 
 

 Antik dönemde tapınak gibi bir yapıyı meydana getirmek belirli teknikler kullanılmadan 

yapmak olanaksızdır. Zaten antik bir yapının nasıl planlandığı ve inşa edildiği hep bir merak konusu 

olmuştur. Bu binalar nasıl yapıldı? Taşlar nasıl kaldırıldı ve yerlerine oturtuldu? Gibi sorular hep 

cevaplanmayı beklemişlerdir.  

 Dönemin önemli yapılarından biri olan Hekate Tapınağı’nın nasıl planlandığı taşlar üzerindeki 

izlerden öğrenmekteyiz. Komşu kentlerdeki benzer yapılarla önemli benzerlikler gösterse de kendine 

has özellikleri ile de önemini korumaktadır. Türk arkeolojisinde önemli bir yere sahip olan yapının tüm 

yönleri ile beraber incelenmesi ve ileride yapılacak yenileme çalışmalarına bir katkı sağlaması 

açısından eksik kalan bu yönüne biraz daha dikkat çekilerek yapının teknik olarak ta incelenmesini 

yapmak ve bunların kullanılabilir düzeye getirmek gerekmektedir.   

Lagina Hekate Tapınağı gibi Hellenistik’ten Roma Dönemine geçişte inşa edilmiş bir yapının 

mimari teknikleri dönemin özelliklerini yansıtacaktır. Yapılan bu çalışma sonrasında öğrendik ki 

Lagina Hekate Tapınağı inşa edilirken kendisinden önce yapılan birçok yapıda kullanılan teknikler 

kullanılmıştır. Yapılışında Anadolulu mimarların ve Anadolu ekolünde yapıldığını yapımın her 

aşamasında bu izleri taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yapıldığı dönemde en gelişmiş teknolojinin 

yanında geleneksel yöntemlerinde kullanıldığını görmekteyiz. Priene Artemis ve Magnesia Artemis 

Tapınaklarında kullanılan birçok tekniğin Lagina Hekate Tapınağı’nda da kullanıldığını bu yapılarla 

olan işçilik akrabalığından öğrenmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Lagina, Hekate, Mimari, Teknik, Arkeoloji, Antik Dönem, Tapınak 
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SUMMARY 

 

It is not possible to form a structure like a temple without using specific techniques in ancient 

times. It is always an issue of concern how an ancient structure is formed, how these buildings are built, 

and how stones are removed and replaced. Such questions are waiting for an answer. 

We learn from the marks on the stones how the Temple of Hecate, which is one of the most 

important structures of the period, was built. Although it has similar features with peripheral cities' 

structures, it also has own specific characteristics features. In order to analyze the structure, which has 

an important place in Turkish archeology, with all aspects and contribute to the further restoration 

works, it is required to make a complete examination technically by drawing attention  to this missing 

side of the structure and optimize them. 

Like the Temple of Hecate at Lagina, architectural techniques of a structure which was built in 

the transitional period from Hellenistic period to Roman period reflects the properties of the period. 

Following this study, we learned that while the Temple of Hecate at Lagina was constructed, the 

techniques which were used in many structures before its construction were used. We can easily say 

that it carries the traces of Anatolian architects and Anatolian cult in its construction. We see that not 

only traditional methods but also most advanced technology of that time were used. We learn from the 

similarities of the labours that many techniques which were used in the Temple of Priene Artemis and 

the Temple of Magnesia Artemis were used in the construction of the Temple of Hecate at Lagina 

 

Keywords:  Lagina, Hecate, Architecture, Technique, Archaeology, Ancient Age, The Temple 
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ÖNSÖZ 

Lagina Hekate Tapınağı Mimari Teknikleri olarak yapılan bu çalışma kazılar 

sonucunda ortaya çıkartılan bloklar üzerindeki işçilik izlerinin yardımı ile yapının 

nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Bir bina yapılırken 

günümüzde tapu kayıtları, mimari çizimiler, planlamalar, maliyet hesapları gibi yapı 

ile ilgili her ayrıntıya ulaşmak mümkün ancak Antik Dönem’den kalan bir yapı için 

bunları söylemek çok zordur. Bu konuya yönelerek yaptığım bu çalışmanın kısmen de 

olsa antik dönem mimari teknikleri konusunda bazı sorulara cevap olduğuna 

inanıyorum. Konu hakkında yapılan çalışmaların çok az olması konu ile ilgili referans 

kaynak bulmayı zorlaştırmaktadır. O yüzden konu içerisinde anlatılanların bir kısmı 

alanda yaptığım gözlemlere dayanmaktadır. Gerek kazı sonuçlarında olsun ve gerekse 

yapıların mimarisi hakkında yapılan çalışmalarda bu konular genelde arka planda 

tutulmuş, fazla bahsedilmemiştir. Antik mimar ile ilgili yapılan bu çalışmalarda 

kaynaklar içersinde bu konu ile ilgili olan kısımların bulunup ayıklanması ve Lagina 

Hekate Tapınağı ile karşılaştırılması oldukça zahmetli ve uzun süren bir çalışma 

olmuştur. Bu durum gerek kaynak yetrsizliği ve diğer engeler nedeniyle olmutur. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Amaç Kapsam Yöntem 

1.1.1 Amaç 

Bu çalışma Helenistik Dönem tapınak mimarlığı ve inşa tekniği hakkında 

karanlıkta kalmış birçok noktayı tartışmaya sunmayı ve Antik Dönem inşaat işçiliği 

hakkında birçok soruya cevap bulmayı amaçlamaktadır.  Konu ile ilgili kaynakların 

çok az sayıda olmasından dolayı benzer yapılarla ilgili yapılan yayınlardan bunların 

ayıklanarak kullanılması gerekmektedir. Fakat incelediğim birçok kaynakta konu ile 

ilgili kısımların atlandığı beklide görmezden gelindiğidir. Daha çok tekniksel anlamda 

olaya yaklaşıldığı için işin içine birazda matematik girdiğinden konu zorlaşmaktadır. 

Bu çalışma ile tapınak nasıl yapıldı? Yapı aşamasında neler kullanıldı? Gibi sorulara 

cevap aramak amaçlanmıştır. 

1.1.2 Kapsam  

Bu çalışma hazırlanırken kazı alanında mevcut olan ve kazılar ile ortaya 

çıkarılmış tüm bloklar incelenmiş. Tapınağa ait hiçbir mimari blok göz ardı edilmeden 

tüm bloklar üzerinde çalışma yapılarak sonuca gidilmiştir. Üzerinde çalışılan blokları, 

dört kazı sezonu boyunca kazılara katıldığım için detaylı inceleme olanağı buldum. 

Blokların planlı bir şekilde tasnif alanına yerleştirmesi çalışmayı kolaylaştırırken bazı 

blokların yapıdaki gibi üst üste yerleştirilmesi bazı ayrıntıların incelenmesini 

zorlaştırmaktadır. Bu noktada yapıdaki konuma göre bloğa en yakın olan blok ve yapı 

ile ilgili yapılan çalışmalar referans gösterilerek blokların işçilik özellikleri 

tanımlanmıştır. Tapınağa ait hiçbir blok göz ardı edilmeden tek tek incelenmiş ve 

Çalışma ile ilgili olanlar ayrı ayrı gurupladırılarak tüm yapıyı kapsayacak şekilde ele 

alınmıştır.  

1.1.3 Yöntem 

          Tezin konu başlıkları oluşturulurken ilk olarak yapının bulunduğu coğrafya 

hakkında coğrafi yapısı ve tarihine değinilmiştir.   İkinci bölümde kutsal alan 

içerisinde bulunan yapılar hakkında kısa bilgiler verilerek Lagina Hekate Tapınağı 

mimarisi ile ilgili genel bilgi verilmiştir. Tezin konusunu oluşturan üçüncü bölüm 
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Yapısal çizgiler ve teknik özellikler olarak iki kısma ayrılıp detaylı anlatılmıştır. Bu 

kısımda tapınağın mimari yapısından çok bu mimarinin nasıl yapıldığı yani mimarinin 

işçilik kısmına ağırlık verilerek konuya bu yönde giriş yapılmıştır. Çalışma aşağıda 

açıklandığı şekilde yapılmıştır.  

           Bu tez hazırlanırken ilk önce bloklar üzerindeki taşçı işaretleri incelenmiş, 

sırasıyla yapısal ve biçimlendirmeye yönelik çizgiler blokların konumuna göre 

sınıflandırılarak açıklandıktan sonra yerleştirme yuvaları, küskü yuvaları, bağlayıcı 

unsurları ve çeşitleri hakkında tanımlama ve açıklamalara geçilmiştir. Tanımlayıcı 

bilgiler verildikten sonra bloklar üzerinde örnekler konu içerisinde blokların envanter 

numarası ile birlikte açıklanmıştır.  
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2. LAGİNA 

2.1 Lagina ve Çevresi Tarihi Coğrafyası 

Antik çağ coğrafyasında Karia Bölgesi (Harita 1) içinde yer alan Lagina 

Hekate Kutsal Alanı, Muğla ili, Yatağan ilçesi, Turgut Beldesi sınırları içinde, Kapıtaş 

Mevkii’ndedir
1
 (Harita 2). Antik yapı kalıntılarının bulunduğu alan günümüzde halen 

“Leyne” olarak anılmaktadır
2
. Lagina’nın tarihi süreci, Karia Bölgesi ve özellikle bağlı 

olduğu Stratonikeia antik kentinin tarihi süreci ile paralellik gösterdiği varsayımı, 

antik kaynaklar, ele geçen yazıtlar ve arkeolojik belgelerle kronolojik olarak yerine 

oturmaktadır
3
. Stratonikeia çevresinde ve Kumyer Mevkii’nde bulunan Eski Tunç 

Çağı’na ait mezarlar ve içerisinden çıkan kaplar, iki Submyken vazo ve bir tablet 

yörenin en erken buluntularıdır
4
.  Lagina ve Stratonikeia nekropollerinde Prof. Dr. 

Yusuf Boysal tarafından yapılan kazı çalışmalarında Geç Geometrik Dönem 

malzemeleri
5
, Stratonikeia’yı Lagina’ya bağlayan kutsal yolun Stratonikeia antik kenti 

kuzey girişi boyunca yapılan kazılarda, M.Ö. 7. ve 6. yy’a tarihlenen buluntular ele 

geçmiştir
6
. Kutsal yol kenarında, Börükçü Mevkii’nde son yıllarda Lagina Kazı 

Başkanı Prof. Dr. Ahmet A. Tırpan ve ekibi tarafından yürütülen kazı çalışmalarında 

Geç Geometrik Dönem’e tarihlenen malzemeler bulunmuştur
7
.  

M.Ö. 5. yy’a ait buluntuların azlığı, muhtemelen bölgenin Pers hâkimiyetine 

girmesi ile birlikte siyasi ve idari yapının değişerek merkezi satraplık sistemine geçişin 

yarattığı sorunlar veya otoritenin yeni düzenlemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Stratonikeia nekropolünde M.Ö. 5. yy’a tarihlenen buluntu ele geçmemiştir
8
. Buna 

karşın Lagina
9
 ve Börükçü Mevkii’ndeki nekropol kazılarında ele geçen malzemeler

10
 

ve Yatağan-Milas karayolunun yapımı sırasında bulunan iki hydria bu dönemi 

yansıtmaktadır
11

. 

                                                 
1
 Kapıtaş Mevkii bugün “Leyne” ve “İleyne” isimleri ile anılmaktadır. 

2
 Robert 1970, 555–558 

3
 Şahin 1976, 6–159. 

4
 Hanfmann-Waldbaum 1968, 51–56. 

5
 Boysal 1970, 63–93; Boysal 1979, 389–390. 

6
 Özgünel 1972, 32; Baldıran 1990, 60.  

7
 Söğüt 2004, 24–31; Tırpan-Söğüt 2005b, 371–386; Tırpan-Söğüt 2006.  

8
 Baldıran 1991, 47. 

9
 Tırpan-Söğüt 2004, 87–88. 

10
 Söğüt 2004, 24–31; Tırpan-Söğüt 2005b, 371–386; Tırpan-Söğüt 2006. 

11
 Şahin 1976,15, . 
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 Hekate Kutsal Alanı’nın yaklaşık 1 km. kuzeybatısında yer alan Koranza antik 

kentinde Arkaik Dönem’e tarihlenen buluntular ele geçmiştir. M.Ö. 4. yy’da bölgenin 

en önemli yerleşimlerinden biri haline gelen kent hakkında, Hekate Tapınağı’nın 

yaklaşık 1 km. kuzeybatısındaki Köklük Mevkisi’nde ele geçen yazıt önemli bilgiler 

içermektedir
12

. Yazıttan öğrendiğimize göre, bu dönemde Lagina Koranza antik 

kentinin bir demosudur
13

. Kutsal Alan’ın ve Koranza antik kentinin çevresinde yapılan 

kazılarda M.Ö. 4. yy’a ait eserler bulunmuştur
14

. Bu buluntulara, antik yazarlardan 

edindiğimiz bilgiler de eklenince bölgenin bu süreçteki tarihi ve politik yapısına ait bir 

değerlendirme yapılabilmektedir
15

. Stratonikeia nekropolünde ve son yıllarda Börükçü 

Mevkii’ndeki nekropol alanında yapılan kazı çalışmalarında M.Ö. 4. yy’a tarihlenen 

buluntuların diğer dönemlere nazaran daha fazla olması
16

, Mausollos Dönemi’ndeki 

istikrarlı yönetimin sonucu olmalıdır. 

 M.Ö. 3. yy başlarında, Seleukoslar’ın yönetimindeki bölgenin siyasi 

yapısının yeniden düzenlenmesi ile Stratonikeia ön plana çıkmış
17

 ve Koranza antik 

                                                 
12

 Yazıtta, Koranza kentinde Artemis ve Apollon Kutsal Alanı’nın var olduğundan söz edilmektedir. 

(Şahin 1973, 185–189; Şahin 1976, 18–24). Köklük Mevkisi’nde Artemis ve Apollon kült alanı ile 

bağlantılı olduğu düşünülen birçok mimari eleman tespit edilmiştir. Yörede ele geçen kabartma seklinde 

bezenmiş boyalı pismiş toprak sima ve antefiks parçaları burada Arkaik Dönem’e kadar uzanan bir 

yerleşimin varlığını göstermektedir. Kalıntılardan ise Artemis kültünün bölgede Roma Dönemi’nde de 

devam ettiği anlaşılmaktadır (Deschamps-Cousin 1888, 266, no:51, 269, no:54; Hatzfeld 1920, 85, 

no:18). Bölgedeki Artemis kültü için bkz. Laumonier 1958, 211 vd. 
13

 M.Ö. 4. yy’da Koranza kendine bağlı, Angora, Ondura, Lagina gibi büyük, Ythybira (Hythybira) ve 

Patarousa gibi daha küçük demosları olan, iki arhon ile idare edilen bir kenttir. Ancak Stratonikeia kenti 

kurulduktan sonra Koranza bir birlik, M.Ö. 167 yılında bölgedeki Rodos hâkimiyetinin sona ermesiyle 

demos ve daha sonraki dönemde de phyle haline gelmiştir (Şahin 1973, 187–195; Şahin 1976, 17–28; 

Şahin 1999, 36). 
14

 Lagina ile Koranza arasında kalan nekropol alanında 2001 ve 2002 yıllarında yapılan kazı 

çalışmalarında acılan iki mezar ve bir teras duvarında M.Ö. 5–4. yy’a tarihlenen malzemeler 

bulunmuştur (Tırpan-Söğüt 2004, 87–88). 
15

 Turgut Kasabası’nın 1,5 km. güneyindeki Bozukbağ Mevkii’nde, Yeşilbağcılar Kasabası 

yakınlarında, Mehmet Özen’in tarlasında, Turgut’un 2 km. güneydoğusundaki Emirler Mevkisi’nde 

Süleyman Türker’in tarlasında ve son yıllarda Börükçü Mevkii’ndeki nekropol alanında yapılan 

kazılarda bulunan Geç Geometrik Dönem ile M.Ö. 4. yy’a tarihlenen eserler, bölgenin bu süreçte 

kesintisiz iskân gördüğünün kanıtıdır (Boysal 1970, 63–93; Boysal 1979, 389–390; Tırpan-Söğüt 

2005b, 371–386. 
16

 Baldıran 1990, 60; Tırpan-Söğüt 2005b, 371–386. 
17

 Stratonikeia ‘da bulunmuş bağ satışına ait bir kitabeye dayanılarak yeni iskânın M.Ö. 276–268 

yıllarında olduğu kabul edilmektedir (Robert-Robert 1958, 555–568). A. Tırpan, şehrin en yüksek 

noktası olan Kadı Kulesi Tepesi sırtları ve Karşıyaka Mevkii’ni çevreleyen surların malzeme, planlama 

ve duvar örgü tekniği bakımından M.Ö. 4. yy, Aşağı Şehir surlarının ise M.Ö. 3. yy’a tarihlendiğini bu 

nedenle kentin ikinci bir inşa aşaması ile genişletildiğini, Seleukos Donemi Stratonikeia’nın bu ikinci 
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kenti Stratonikeia’nın demoslarından biri olmuştur
18

. Lagina’nın bağlı olduğu 

Koranza’nın adının unutulup, Lagina Hekate Kutsal Alanı’nın önem kazanmasının 

nedeni, Anadolulu bir tanrıca olan Hekate’nin kültünün ön plana çıkması, bunun 

sonucu olarak da Hekate Tapınağı’nın bölgenin en önemli dini merkezi haline gelmiş 

olmasından kaynaklanmaktadır. Lagina Hekate Kutsal Alanı’nın, kutsal bir yol ile 

Stratonikeia’ya bağlanması ve Hekate Tapınagı rahiplerinin demos hakkına sahip 

olduğu için Stratonikeia yönetimine bule göndererek söz sahibi olmaları, Lagina’nın 

bölgedeki önemini vurgulamaktadır
19

.  

Stratonikeia, M.Ö. 240 yılında Rodos hâkimiyetine girmistir
20

. M.Ö. 205 

yılında Makedonya kralı Phillip’in kenti eline geçirmesi, Stratonikeia ve demoslarının 

fidye ödeyerek bağımsızlıklarına kavuşması, Rodos hâkimiyetinin güçlü olmadığını 

gosterir
21

. M.Ö. 167 yılında Roma’nın yardımları ile Karia’nın bütün kentleri 

bağımsızlıklarına kavusmustur
22

. Bölgenin önemli merkezlerinden biri olan güçlü 

Mylasa antik kenti ile Stratonikeia’nın arasında M.Ö. 143 yılında ortaya çıkan sınır 

anlaşmazlığına Roma Senatosu hakemlik etmiştir. M.Ö. 130 yılında Roma’ya karsı 

başkaldıran Pergamon varisi Aristonikos’un Romalılardan korunmak için 

Stratonikeia’ya sığınması, kentin bu dönemdeki siyasi gücünün göstergesidir. Bunlara 

dayanarak M.Ö. 2. yy’ın ikinci yarısı içinde Stratonikeia’nın Mylasa ile sınırı olan, 

geniş bir hâkimiyet bölgesine sahip bağımsız ve güçlü bir kent olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Anadolu’yu Romalılardan temizlemek için uğraşan Pontus kralı Mithridates’e 

karşı Roma’yı savunan Stratonikeia, M.Ö. 88 yılında Mithridates’in işgaline 

uğramıştır. Romalılar, M.Ö. 81 yılında Pontuslular’ı yenmiş ve Stratonikeia’yı 

mükâfatlandırmak amacıyla kentin 50 km güneydoğusunda yer alan Hydisos şehri ve 

                                                                                                                                             
aşamada kurulmuş olabileceğini aktarmaktadır (Tırpan 1983, 210, Res. 1; Tırpan 1990, 217–234; 

Tırpan 1998a, 1). 
18

 Stratonikeia’nın diger demosları Koliorga, Koraia ve Lobolda’dır (Sahin 1976, s.23–24). 
19

 M.Ö. 167 yılında bölgedeki Rodos hâkimiyetinin sona ermesinin ardından Crysaoris Birliği’nin 

merkezinin Lagina’ya taşınması, bunun göstergesidir (Şahin 1976, s.44). 
20

 Robert 1958, 563. 
21

 M.Ö. 189 yılına ait bir yazıtta Stratonikeia ile Rodos arasında sınır anlasması oldugu ve Bargylia’nın 

bu anlasmaya hakemlik yaptıgı bilinmektedir (Robert 1958, 263, n. 2). 
22

 Lagina'da bulunan Rhodos Helios Rahipleri'ne ait bir kitabe ve Rhodos elçisinin Roma Senatosu’nda, 

Stratonikeia’nın kendilerine Antiokhos ve Seleukos tarafından verildigini açıklayan söylevi, Rhodos 

hâkimiyetinin belgeleridir (Foucart 1890, 365, no: 4). 
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topraklarını Stratonikeia’ya vermişlerdir
23

. Böylece Stratonikeia, M.Ö. 1. yy’ın ilk 

yarısında oldukça geniş topraklara sahip bağımsız bir kent konumuna gelmiştir. M.Ö. 

40 yılında Partlarla birleşen Labianus, Romalılara karşı başlattığı mücadelede 

Stratonikeia’ya saldırmış fakat ele geçirememiş, bunun üzerine Lagina Hekate 

Tapınağı’nı yağmalamıştır
24

. Bu olaydan zarar gören Kutsal Alan’ın yeniden imarı 

için İmparator Agustus, M.Ö. 27 yılında büyük bağışta bulunmuştur. Bu bağış kitabesi 

halen propylon’un kapı lentosunda yer almaktadır.  

2.2 Lagina’da Yapılan Kazı ve Araştırmalar 

Batı Anadolu’daki birçok kentte olduğu gibi Lagina’da da ilk araştırma ve 

kazılar Avrupalı gezginler tarafından gerçekleştirilmiştir.  Lagina ve çevresinin ilk 

olarak 1743 yılında R. Pockocke tarafından incelendiğini biliyoruz. Ardından 1820’li 

yıllarda W.M. Leake ve W.A. Waddington Lagina’yı sadece ziyaret etmekle 

kalmamış, buldukları yazıtları da yayınlamışlardır. Yine 19.yüzyılda Halikarnassos 

Mausoleion’unda çalışan C. Newton 1856 yılında Lagina’ya da el atmış, Hekate 

Tapınağı üzerinde uzun süre çalışarak tapınağın planını çıkarmıştır. C. Newton aynı 

zamanda tüm kutsal alanın planını çıkarmaya yönelik yaptığı sondaj kazıları sırasında, 

tapınağa ait yedi adet kabartmalı frizi de gün ışığına çıkarmıştır. Newton’un bu frizleri 

yurt dışına çıkarmadığı, Lagina’da bıraktığı bilinmektedir. Ardından yine 19. yüzyılın 

son çeyreğinde O. Benndorf Likya ve Karya’daki yaklaşık tüm kentlere uğradığı gibi, 

Lagina’ya da uğramayı ihmal etmemiştir. Daha sonraları, tam tarih vermek gerekirse 

1881 yılında W. Niemann ve F. Von Luschan tarafından yürütülen kazılar daha çok C. 

Newton’un bulduğu frizlerin devamını aramak doğrultusunda gerçekleşmiş ve sekiz 

adet kabartmalı frizle birlikte pek çok yazıt açığa çıkarılmıştır. Yine bu tarihlerde 

Likya’daki Trysa-Gölbaşı Heroon’unda çalışmalar yapan K.G. Lanckoronski de1883 

yılı Şubat ayında kısa sürede olsa Lagina’da araştırma yapan gezginler arasında 

sayılır. Tapınağın oldukça ilgi çekici frizlerini bulmaya yönelik kazılar 1891 yılında 

M. M. Legrand ve J. Chamonard tarafından gerçekleştirilmiştir ve dokuz adet friz 

bloğu daha açığa çıkarılmıştır. Yine aynı yıldan, yani 1891 yılından itibaren yerli 

bilim adamı veya araştırmacıların da Lagina’ya yöneldikleri görülmektedir. İlk Türk 

                                                 
23

 M.Ö. 81 yılında alınan senato kararı Hekate Tapınağı’nın duvarlarına kazınmıştır (Diehl-Cousin 

1885, 437–474; Şahin 1982, 4–9, no: 505). 
24

 Schober 1933,15–16; Bean 1980, 67; Junghölter 1989, 131–135. 
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Müzecisi olan Osman Hamdi Bey 1891 yılı Ekim ayı içinde yaptığı kazılarda tapınağa 

ait on yedi kabartmalı friz bloğu daha açığa çıkarır. Bütün bu frizlerden bir kısmının 

İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne taşındığı, C. Newton tarafından bulunan ve kötü 

durumda olan diğer frizlerin ise bugün halen bulunamamakla birlikte Lagina’da 

bırakıldığı edinilen bilgiler arasındadır. 1902 yılında ise Halil Ethem Bey 

başkanlığındaki, tapınağın planını tespit etmeye yönelik çalışmalara T. Wiegand ve H. 

Knackfuss gibi bilim adamları da katılmışlardır. 1967-1970 yılları arasında Y.Boysal 

tarafından Lagina ve çevresinde yapılan çalışmalarda yörenin Eski Tunç Çağı’ndan 

itibaren yerleşim gördüğünü belgeleyen arkeolojik malzeme ele geçmiştir. Y. 

Boysal’ın bu çalışmaları sırasında Hekate Kutsal Alanı’nın Geometrik döneme kadar 

geri gittiği anlaşılmıştır
25

. 

Lagina’da 1993 yılında A. Tırpan başkanlığında başlayan çalışmalar bugün de 

kesintisiz olarak devam etmektedir. Tapınağa ait mimari elamanların yaklaşık % 80’i 

ortaya çıkarılmış durumdadır. Bu durum batı Anadolu’daki kazısı yapılan birçok 

tapınağa göre bir avantajdır. Altar ve çevresi her ne kadar Bizans devrinde farklı 

amaçla kullanılmış olsa da planı ve diğer özellikleriyle kendi devri için önemli bir 

yapıdır. Propylon dış görünüşü ile yarım daire planlı olması, kapı lento ve sövelerinin 

halen ayakta durması ile dikkat çekicidir. Tapınağın etrafını üç yönden çevreleyen 

Stoa’nın dor düzeninde olduğu bellidir
26

 . Yapılan çalışmalar sonucunda Kuzey 

Stoa’nın büyük bir kısmı ile Batı Stoa’nın bir kısmı açılmıştır. Son yıllarda yapılan 

kazı çalışmalarında Propylonun ön kısmının kuzeye doğru devam eden merdiven 

sıraları bulunmuştur.  

2.3 Lagina Hekate Kutsal Alanındaki Yapılar  

2. 3. 1 Lagina Hekate Tapınağı 

 Antik dönemde Karia bölgesi sınırları içerisinde yer alan Lagina Hekate 

Tapınağı (Res. 1-2),  ilk Türk müzecisi olan Osman Hamdi Bey’in kazı yaptığı Batı 

Anadolu’daki ilk antik yerleşimdir. Bunun sebebi; Lagina’da bulunan eserlerin 

öneminden ve o zamana kadar eserlerin yurt dışına götürülmemiş olmasından 

                                                 
25

 Büyüközer 2006, 5. 
26

 Stoalar ve Lagina Hekate Kutsal Alanı’ndaki dor düzeni ile ilgili geniş bilgi için Bkz. Gider 2006, 39-

66. 
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kaynaklanmaktadır. Lagina Hekate kutsal alanı 142x150 metre ölçülerinde bir alanı 

kapsamaktadır (Çiz. 1). Kutsal alanın içerisinde giriş kapısı olan propylon, sunuların 

yapıldığı altar, alana gelenlerin yağmurdan ve güneşten korunduğu stoalar ve 

tanrıçanın evi olan tapınak bulunmaktadır. Ayrıca yazıtlardan öğrendiğimize göre 

Kutsal Alan içinde belirli ihtiyaçların karşılanabildiği dükkânlar ve bir Çeşme yapısı
27

, 

Kutsal Alan dışında ise Hayvan Pazarı ve Havuz
28

 yer almaktadır
29

. 

2.3.1.1 Yapı Tanımlaması 

Lagina Hekate Tapınağı, kutsal alanın ortasına yakın bir yerde, kuzeybatı-

güneydoğu doğrultusunda inşa edilmiştir (Çiz.1). Güneydoğusunda, altar yer 

almaktadır. Tapınak ile bağlantılı inşa edilen altarın yapı ile yön birliği içinde 

olmaması, farklı dönemlerde inşa edildiklerini düşündürmektedir. Ancak aynı döneme 

tarihlendiği düşünülen Batı Stoa ile 11
o’

lik açı ile kesişmesi, yön birliği içinde 

olmayan Tapınak ve Altar’da düzenlenen törenlerin daha rahat şekilde izlenebilmesi 

düşüncesinin yansımasıdır
30

. Tapınak, 27,78x21,09 metre ölçülerinde, 1,56 metre 

yüksekliğindeki 5 basamaklı bir krepidoma üzerine oturtulmuştur. Alt yapı, yer yer 

doğal kayanın düzeltilmesi ile oluşturulmuş ve kalan bölümleri düzgün kesilmiş 

konglomera taşlarla desteklenerek kot seviyesi ayarlanmıştır. Dört cephede de 

stylobatın kenarlarında sağlamlığı artırmak düşüncesi ile çift sıra mermer blok 

kullanılmıştır. Krepislerden itibaren stylobat ve tapınağın kendisi mermerden inşa 

edilmiştir. Üst örtüde yine mermer kalipter ve stroterler kullanılmıştır.  

Hekate Tapınağı 8x11 sütunlu, pseudodipteros plan tipinde inşa edilmiştir. 

Dönemin modasının yansıması olarak Korinth düzeni tercih edilmiştir (Çiz.2). 

Sütunlar, alt çapın 2,5 katı aksial aralığa sahiptir ki bu da plinthe genişliğinin iki 

katına eşittir. Orta aks sütunlarının aksialitesi ise sütun alt çapının 2,9 katı olarak 

belirlenmiştir. Stylobatın dörtkenarında da pyteron genişliği 1,5 aksial aralığı, 

                                                 
27

 Kutsal Alan’ın yakınında, havuz veya kaynaktan çeşmeye uzanan su kanalının yapımı ile ilgili bir 

yazıt bulunmuştur (Bean, 1980, 76). Muhtemelen bu kanal havuzdan Kutsal Alan’da bulunan bir 

çeşmeye uzanıyordu. Ancak Kutsal Alan içerisinde her hangi bir çeşme kalıntısı bilinmemektedir. Bu 

kanalının Efes Artemis Sunağı’ndakine benzer şekilde altarın kurban kesiminden sonra temizlenmesi 

için de kullanılmış olabilir. Efes Artemis Sunağı’da 1965 yılında yapılan çalışmalarda kurşundan 

yapılmış künkler bu amaçla kullanılmıştır. 
28

 Tırpan, 1996, 209-228. 
29

 Bean 1976, 477; Bean 1980, 75–76. 
30

 Gider 2005, 110. 
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dolayısıyla plinthe genişliğinin 3 katı mesafeye sahiptir
31

. Tapınağın temel seviyesinin 

ne şekilde düzenlendiği bilinmemekle beraber yer yer euthynteria seviyesinin açıkta 

olduğu bölümlerde, yapının üzerine oturduğu doğal kayanın düzeltildiği ve kalan 

bölümlerde düzgün kesilmiş konglomera bloklar ile desteklendiği görülmektedir. 

Tapınağın güneydoğu köşesinde yapılan kazı çalışmalarında, yapının doğal kaya 

üzerine oturtulduğu anlaşılmıştır
32

.  

Stylobat bloklarının görünen alt kısımlarında konglomera blokların kullanıldığı 

görülmektedir (Res.3). Stylobatın kenarlarında ise alt yapı mermer bloklarla 

desteklenmiştir. Sütunların oturduğu bölümleri tamamen çevreleyen çift sıra mermer 

bloklar, stylobata aktarılan üst yapının ağırlığına karşın dayanıklılığı artırmak amacı 

ile düşünülmüştür.  Bloklar, stylobatın alt seviyesine kadar kenetler ile birbirlerine 

bağlanmış, stylobat blokları ise alt kısımla zıvanalarla sabitlenmiştir. Basamak 

bloklarının oturduğu bölümlerde ise kenetlerin ve zıvanalar birlikte kullanılmıştır 

(Res. 4). Alt yapısı büyük oranda sağlam olan Tapınağın euthynteria uzunluğu 27,78 

metre genişliği 21,09 metredir
33

.  Stylobat döşeminde farklı ölçülerde, düzgün 

kesilmiş mermer bloklar kullanılmıştır. Sütunların oturduğu blokların tamamı birlik 

içinde olup 1,24x1,24 metre ölçülerinde kare, diğerleri ise farklı ölçülerde kare ve 

dikdörtgen formludur. Giriş kısmı güneybatı cephede yer alan asıl tapınak yapısı geniş 

bir pronaos ve naostan oluşmaktadır (Çiz.3). Opisthodomos bölümü yoktur. Naos, 

pronaosun taban döşemesinden 0,60 metre yüksekliktedir. Stylobatta görülen 

anathrosis, bu alanda bir basamak düzenlemesinin varlığına işaret etmektedir. 

Yüzeyde görülen aşınmalar ise basamakların yanlara doğru döndürüldüğünü 

düşündürmektedir
34

. Tapınaklar genelde eski kültlerin üzerine inşa edilmişlerdir. 

Lagina Hekate Tapınağı’nın eski bir kült merkezinin üzerinde olup olmadığı kesin 

değildir. Ancak 1999–2002 yıllarında tapınağın naosunda yapılan sondaj kazısında 

taban seviyesinden 1,75 metre aşağıya inilmiştir
35

. Bu çalışmalardan elde edilen 

verilerden hareketle burada eski bir kült yerinin var olduğu düşünülmektedir. Çünkü 

                                                 
31

 Büyüközer 2006, 14. 
32

 Tırpan-Söğüt 2004, 87-100. 
33

 Büyüközer 2006, 15. 
34

 Büyüközer 2006, 16. 
35

 Bu çalışmalarda M.Ö. 6.-1. yy arasına tarihlenen sikkeler (Afacan 2003, Katalog bölümü), büyük bir 

çoğunluğu süs eşyası olarak kullanılmış olan altın parçaları, pişmiş toprak figürünler, cam ve fildişi 

eserlerin yanı sıra kült açısından önemli bilgiler içeren yazıtlı steller bulunmuştur (Büyüközer 2006 dn. 

2). 
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dar bir alanda kül yığıntıları, kısmen yanmış figürün parçaları, çok miktarda çıkan 

çeşitli renkte cam fal taşları, rozet formunda elbise süsleri, fildişi eserler ve M.Ö. 6.-1. 

yüzyıllar arasına tarihlenen sikkeler ele geçmiştir. Bunlar buradaki kült merkezine 

bırakılan hediyelerdir. Özellikle sikkelerde bir stratigrafinin olmaması, bu buluntuların 

daha sonra dolgu malzemesi olarak kullanıldığının göstergesidir
36

. Bu nedenle ele 

geçen bu buluntular, Kutsal Alan’da var olan eski kült yerine gelen hediyelerin 

kutsallığını korumak amacı ile yapının naosuna bırakılmış olmalıdır. Naosun 

kuzeydoğu cephesinde yer alan bothros ise yeraltı tanrıçası Hekate’ye sunu 

yapıldığının göstergesidir
37

. 

Naos ve pronaos duvarları, çift sıra düzgün kesilmiş mermer bloklardan inşa 

edilmiştir. Duvarlarının alt kısmında yer alan 0,90 metre yüksekliğindeki orthostat 

blokları günümüze dek in situ olarak koruna gelmiştir (Res. 5). Orthostat bloklarının 

alt kısmı hem içte hem dışta toikhobat ile çevrelenmiştir
38

. Bu toikhobat bloklarının 

naosa bakan yüzleri naos duvarına bitişik yapılmış olup tek sıra halinde naosu 

çevrelemektedir. Orthostat seviyesinin üstünde daha küçük boyutlu mermer bloklar 

kullanılmıştır. M.Ö 81 yılında Mithridates’e karşı kazanılan savaşın anısına kutsal 

yerin dokunulmazlığını onaylayan Roma Senatosu’nun kararı naos duvar bloklarına 

kazınmıştır
39

. Tapınağın her iki ante bloğu yerindedir. Kazı çalışmaları sırasında 

bulunan tek ante başlığının bir cephesine, alttan itibaren inci-payet dizisi, lesbos 

kymationu, ters lotus-palmet örgesi ve yumurta dizisi işlenmiştir (Res. 6). Diğer 

cephede kaulis çanağından çıkan, yüzeyi yivlendirilmiş kaulis sapları sağa ve sola 

doğru spiral oluşturarak devam ettirilmiş, başlık en üst seviyede abaküs ile 

sonlandırılmıştır. Ante bloklarının yüzeyinde Kutsal Alan ile ilgili önemli bilgiler 

içeren yazıtlar yer almaktadır. Pronaos kısmında yer alan in-antis sütunlar Efes-ion tipi 

kaidelidir (Res. 7). İn-antis sütun kaideleri 1,14x1,14 metre ölçülerindeki plintheler 

üzerine yerleştirilmiştir. Tapınağın peristasis sütunları ise Attik İon kaidelidir. Plinthe 

ve sütun kaidesi aynı bloktan yapılmıştır. Sütun kaidelerinin oturduğu plintheler 

                                                 
36

 Tırpan-Söğüt, 2002, 343-350. 
37

 Tapınak naosundan çıkan toprakların analizinde çok miktarda üzüm polenine rastlanmıştır. 

Araştırmacılara göre bu kadar çok polen ancak şarap döküldüğü zaman olabilir. Bu nedenle naos 

içindeki bothrosa şarap sunusu yapıldığı düşünülmektedir. Nitekim Tapınağın kuzey frizlerinde 

betimlenen sunu sahnesi Tapınak naosunda yapılan bu törenlerle ilgili olmalıdır (Tırpan-Söğüt 2005, 

24–36). 
38

 Ünlü mimar Hermogenes’in yapılarında görülen bu özellik Hekate Tapınağı’na da yansıtılmıştır. 
39

 Diehl-Cousin 1885, 437-474. 
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1,16x1,16 metre ölçülerindedir. Tapınağın peristasis sütunları 4 tamburdan 

oluşmaktadır. 24 yivli olan sütun tamburlarının yükseklikleri 6,90 metre olarak tespit 

edilmiştir
40

. Tapınağın etrafını 1 sıra halinde 34 sütun çevrelemektedir
41

. Ancak 

bugüne kadarki kazı çalışmalarında toplam 24 adet sütun başlığı bulunmuştur. Bu 

başlıklardan 8 tanesi kuzey peristasise, 7 tanesi güney peristasise, 5 tanesi doğu 

peristasise, 4 tanesi de batı peristasise aittir. Bu sütün başlıkları tek bloktan 

yapılmıştır. Naos duvarlarının üzerine gelen arcvhitrav bloklarından 24 tane 

bulunmuştur. Bu bloklardan sadece iki tanesinin bir tarafı kırık, diğerleri sağlam 

durumdadır. Blokların uzunlukları 1,05–1,47 metre arasında değişmektedir. 

Arşitravların dış cephesine gelen bölümü iki fasciaya ayrılıp, alt fascia boş bırakılmış, 

üste lotus palmet örgesi işlenmiştir. Taç kısmında ise inci-payet dizisi ve yumurta 

sırası yer almaktadır. Bloklar en üstte düz bir silme ile sonlandırılmıştır. Arka cephe 

tamamen kaba yonu bırakılmıştır. Bir grup duvar arşitravında ise ön cephe iki fasciaya 

ayrılmış olup, fascialar boş bırakılmıştır. Taç kısmına ise inci-payet ve yumurta 

dizisinden oluşan bezeme işlenmiş ve düz bir bant ile sonlandırılmıştır. Arşitravlar 

aynı cins mermerden kesilen yekpare bloklardan oluşmaktadır. Dış cephesi üç fasciaya 

ayrılmış, fascialar arasındaki geçişler inci-payet dizisi ile verilmiş, bloğun bitimine taç 

kısmı işlenmemiştir. Arşitravların iç cephesi iki fasciaya ayrılmış, üst fasciaya lotus-

palmet örgesi, taç kısmına ise inci payet ve yumurta dizisi işlenmiştir. Arşitrav üstte 

düz bir silme ile sonlandırılmıştır. Arşitrav bloklarının alt kısmında yer alan sofitlerin 

kenarları inci-payet dizisi ile sınırlandırılmış olup orta kısmı dışbükey formda 

işlenmiştir
42

. 

Tapınağın duvar arşitravlarının dış cephesine, sütun arşitravlarının ise iç 

cephesine işlenen lotus-palmet örgesi Rumscheid tarafından A Tipi olarak 

gruplandırılmıştır
43

. Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda 18. yüzyıl’dan bu yana yapılan 

çalışmalarda 36 friz bloğu ele geçmiştir. Bu friz bloklarından 33 tanesi 1892 yılında 

Osman Hamdi Bey tarafından İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne taşınmış ve 1912 yılında 

Mendel tarafından katalogları yapılmıştır
44

. Mendel’e göre frizin toplam uzunluğu 

                                                 
40

 Büyüközer 2006, 18. 
41

 Ante duvarları arasındaki in-antis sütunlar İon başlıklıdır. 
42

 Büyüközer 2006, 24. 
43

 Rumscheid 1994, 133. 
44

 Mendel 1912, 428–542. 
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83.702 metredir. Bu frizlerde dört ana konu işlenmiştir. Tapınağın doğu cephesindeki 

frizde Zeus’un doğumu ve yaşamı ile ilgili konular, kuzey cephede Amazonlar ile 

Grekler arasındaki barış ve dostluk anı, batı cephede Tanrılar ile Gigantlar arasındaki 

savaş (Gigantomachia) işlenmiştir. Güney yöndeki betimlemeler ise tam olarak 

tanımlanamamışsa da figürlerin Karia’lı Tanrıları ve onların kentlerini simgelediği 

düşünülmektedir
45

. Tapınağın alınlığı toplam 11 bloktan oluşmaktadır. Alınlık 

bloklarının bitiş profili Geç Klasik mimaride yaygın olan inci-payet ve yumurta 

dizisinden oluşmaktadır
46

. Alınlıkta herhangi bir süsleme yoktur. Hekate Tapınağının 

duvarı üzerine kazınmış olan ve kutsal yerin dokunulmazlığını onaylayan senato 

kararına göre, tapınağın M.Ö. 81 yılında kesin olarak var olduğu anlaşılmaktadır. 

Yalnız yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Araştırmacılar tarafından genellikle 

M.Ö. 2. yüzyılın son çeyreği ile M.Ö. 1. yüzyılın başları arasına tarihlenmektedir. 

Korinth sütun başlıkları M.Ö. 1. yüzyıl başlarına ait özellikler içermektedir. Ancak 

tapınak naosunda yapılan kazılar ve mimari bazı uygulamalar tapınak naos ve 

pronaosu ile peristasisin farklı dönemlerden olabileceğini düşündürmektedir. Tapınak 

süslemelerinin yapılması uzun süre devem etmiştir. Tapınak yapıldığında planlanmış 

olmasına rağmen, bazı süslemeler Augustus Dönemi’nde tamamlanmış olmalıdır. 

Hatta Arşitrav üzerindeki antemion bezemelerinin bazılarında halen bitirilmemiş 

kısımlar vardır. Tapınağın mimari detayları, yapım aşamaları ve tarihlendirilmesi ile 

ilgili çalışmalar devam etmektedir
47

. 

2.3.2 Propylon  

 Lagina Hekate kutsal Alanı’na batı yönünden girişi sağlayan ve Stratonikeia 

Antik Kenti’nden başlayıp yaklaşık 9 km devam eden kutsal yolun bağlandığı tören 

kapısıdır
48

. Propylonda ilk çalışma Osman Hamdi Bey’in 1983 yılında yapmış olduğu 

yüzeysel çalışmadır (Res.8). Bundan tam yüzyıl sonra ise 1993 yılında Ahmet Adil 

                                                 
45

 Tırpan-Söğüt 2005, 33-34. 
46

 Benzer kompozisyon Labraunda Zeus ve Magnesia Artemis Tapınağı’nda görülmektedir. Ancak 

Artemis Tapınağı’nın alınlık bloklarında sadece yumurta dizisi işlenmiştir. 
47

 Tırpan-Söğüt 2005, 36. 
48

 Kutsal alanda başka bir propylon yapısı ise 2011 kazı sezonunda atların güneydoğunda yer alan ve 

bulunan kapı sövesi üzerindeki “MENES” ibaresinden dolayı Menestes Propylonu olarak adlandırılan 

yapıdır. Menestes propylonu önde üç sütunlu bir dipylondur. Alt yapıda 4. yy özellikleri gösteren duvar 

örgüsü ve bu duvara bağlanan doğu-batı yönünde yükselen bir poydun üzerinde dorik sütunlardan 

oluşmaktadır. Sütunların kaidesiz oluşu ve alanda bulunan dor başlığı parçasından da anlaşıldığı üzere 

dor düzenindedir.  
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TIRPAN başkanlığındaki ekip propylonda detaylı çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar 

sonucunda propylonun büyük bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. 2010 yılında ara verilen 

çalışmalar 2011 kazı sezonunda tekrar başlamış ve propylondan batı stoanın arka 

kısmına devam eden basamaklar ortaya çıkarılmıştır.  

 Lagina propylonu plan olarak Anadolu’da tasarlanan hiçbir propylona 

benzememektedir. Batısında Stratonikeia’dan gelen kutsal yolun bittiği noktada üç 

basamaklı bir krepidoma yükselir. Kendine özgü apsidal planlı krepidomayı önde dört 

adet ionik sütun süslemektedir. Kutsal alana bakan doğu cephesi anteler arası iki 

sütunlu in antis görünümündedir. Burada krepis düz şekilde sıralanmış on basamaktan 

oluşur. Propylona ait tüm sütunlar Efes-İon kaideler üzerine oturmaktadır.  

Propylonun her iki yanında bu gün özgün yerlerinde duran orthostad blokları yer 

almaktadır. Yapı ion düzenindedir. Üst yapısı yuvarlatılarak kapatılmış bir çatı 

sistemine sahiptir.  Stylobat bloklarının alt kısmı kırlangıçkuyruğu kenetlerle 

birbirlerine bağlanmıştır.  

 Propylon kuzey batı yönündeki izlerden batı stoaya bağlandığı anlaşılmaktadır. 

Muhtemelen tören sırasında tapınağa devam eden tören alayının yanında halkın bu 

kapıdan geçerek batı stoanın ön kısmında bulunan tribünlere geçip töreni izleyecekleri 

yere geçtikleridir. Propylonun ortasında en büyük kapı olan orta kapının lentosu 

üzerinde Augustus’un yapmış olduğu bağışlar onuruna yazıtı kazınmıştır. Kapı lentosu 

üzerinde yer alan yazıt:  “Αυτοκράτωρ Καίσαρ Θεου υιοζ Θεοζ Σεβαστοζ πατηρ τηζ 

πατριδοζ και ευσεβεια απανταζ διενενκαζ, τηζ Θεαζ Εκατηζ ασεβηθεισηζ, 

προενοησεν ωστε κεκομισθαι πα]ρ αυτου και αυτην την απο τηζ αρχη[ζ] εν  βιω περι 

Θε^ν εν ανθρωποιζ αληθιν[ην π]ροληψιν.” 

2.3.3 Altar 

 Tapınağın güneyinde propylonun doğunda yer almaktadır. Alışılmış kutsal alan 

planlarından farklı olarak giriş aksında yer almaz (Res.9). Bu nedenle ilk başlarda 

farklı bir yapı olacağı tahmin edilen yapı, yapılan çalışmalar sonrasında altar olduğu 

kesinlik kazanmıştır
49

. Yapılan çalışmalara göre podyum seviyesinde altarın planı 

belirlenmiştir. Batı cephede in situ sütun kaidelerine göre aksial aralık uzun 

cephelerde 1,55 m kısa cepheler de ise 1,53 metredir. Sütunlar ile aynı aksa 

                                                 
49

 Tırpan 1998, 240 vd.  
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yerleştirilen parapetlerde de aynı aksial aralık söz konusudur
50

. Bu çerçevede uzun 

kenarlarda 10, kısa kenarlarda 8 sütundan oluşan peristasisin yapının üç cephesini 

dolaştığı düşünülmektedir. Parapet kasetlerinin arasına yerleştirilmiş olan Korinth 

başlıklı payeler ise yapının uzun cephesinde 12, kısa cephesinde 10 adettir. Parapetler 

Altarın ön cephesine doğru döndürülerek merdiven korkuluklarının başladığı hizada 

sonlandırılmıştır. Ön cephede iki ante arasından 9 basamak ile altar masasının olduğu 

yere çıkılmaktadır. Orhostat bloklarının alt kısmında urgan motifli toichobat blokları 

yer almaktadır. Parapetlerin taban ölçüsü yivlere uyum sağlar.  

Tamburlar halindeki sütunların ilk tamburlarında, her iki yanında oluşturulan 

çıkıntılar yivlendirilerek, parapet duvarlarının bu yivlere yerleştirilerek sabitlenmesi 

sağlanmaktadır. Böylece sütunlar ve parapet duvarları uyumlu bir kompozisyon 

oluştururlar. Sütun baslıkları korinth düzeninde yapılmıştır. Parapet ile cella duvarı 

arasında bir peristasis yer almaktadır. Altarın batı cephesinde insitu olarak bulunan 4 

adet plinthoslu attik sütun kaidesi peristasisin olduğunu kanıtlamaktadır. Bu sütun 

kaidelerine uygun çapta olan yivsiz sütunlar vardır. Altar, cella duvarı, toichobate, 

orthostat ve orthostat tacı frizinden oluşmaktadır. Toichobate de üstte iç bükey, altında 

dış bükeyle başlayıp daha geniş bir iç bükey, en altta ise dış bükey bir görüntü 

vardır
51

. En alttaki dış bükey profilde örgü motifi, aralarında ise nokta seklinde 

kabartmalar islenmiş, bunun üzerinde ki geniş profilde ters duran anthemion motifi 

bulunmaktadır. Palmetler, üçgen bir tomurcuktan bir aks yaprağı ve etrafında dörder 

yaprak, lotuslar ise bir çanak, ortada aks yaprağı ve dış kısımlarda birer yaprak vardır. 

Altarın bezemeleri cephelerde farklılık göstermektedir. Orthostat bloklarının yüzeyleri 

ince yonuludur. Orthostat tacı üzerinde sıra ile inci payet, ion kymationu ve düz 

anthemion motifleri bulunmaktadır. Orthostat tacı bloğunun üst yüzeyi düzgündür. 

Cella duvarı 2.10 m uzunluğuna sahiptir. Altarın çatı örtüsü kasetli bloklar halindedir. 

Kenarlı kısımları diş sırası ve sima ile son bulur. Dibe doğru daralan iç içe dört kare 

veya dikdörtgen formlu tavan kasetlerinin göbeklerinde labris, yaba ve benzeri tanrı 

atribütleri rölyef halinde verilmiştir. Ayrıca çeşitli bitkisel motifler ve insan bası 

seklindeki portre betimlemeleri de vardır. Altarın iç kısmında tamamen moloz tas ve 

kireç karışımı bir dolgu tabakası bulunmaktadır. Bu dolgu içinde birçok devşirme 

                                                 
50

 Tırpan-Söğüt 2002, 343–350; Baumeister 2007, 248. 
51

 Aslan 2006, 17-18. 
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malzeme kullanılmıştır. Altarın kuzey cephesindeki giriş kısmı 9 basamaktan 

oluşmaktadır. Bu 9 merdiven basamağı sırası da aynı şekilde moloz tas ve harç 

karışımı malzeme ile şekillendirilmiştir. Bu merdiven basamağı 3,30 cm uzunluğunda, 

44 cm genişliğinde ve 22 cm. yüksekliğindedir
52

. 

2.3.4 Stoalar 

Lagina Hekate Kutsal Alanı önceki araştırmacıların da fikir birliğine vardığı 

gibi üç yönden stoalarla çevrilidir. Batı, kuzey ve güney yönlerde izler çoğunlukla 

takip edilmektedir. Her üç yönde de dor düzeninde inşa edilmiş stoaların varlığı 

yüzeydeki triglif-metop kalıntılarından bellidir. Propylon’un hemen bitişiğinde yer 

alan Batı Stoa 1892 yılında Osman Hamdi Bey tarafından kazılmıştır. Bu kazı 

belgelerine göre Batı Stoa’nın yönü kutsal alana bakan basamaklı bir yapıya sahip 

olduğu görülür
53

. Batı stoa diğer stoalar gibi büyük olasılıkla arka kısmı dışa kapalıdır. 

Batı Stoa’da yüksekte yer alan düz bir platform halindeki gezinti alanı, alt kısmı yivsiz 

bırakılmış dor sütunlarıyla desteklenmiştir. Üst örtüsü yine kutsal alana doğru eğimli 

ve kiremitle kaplı olmalıdır. Daha ön kısımda ise sayıları on biri bulan basamaklı bir 

sistemin Batı Stoa’ya bitişik olarak gerçekleştirildiği 1892 kazıları sırasında tespit 

edilmiştir (Res.10). Belli aralıklarla merdivenlerle çıkılan, bir nevi Stadium 

yapılarındaki Tribünalis uygulaması burada gerçekleştirilmiştir. Bunun da nedeni 

Hekate adına yapılan ve yukarıda detaylı bahsettiğimiz geleneksel törenlerde seyirci 

kitlesinin burada yerinin almasının sağlanmasıdır. Propylon’dan Batı Stoa’ya geçiş 

kapısındaki basamak ve esik tasındaki aşınmalar çağdaş bir kullanımı 

belgelemektedir
54

. Diğer kuzey ve doğu yönlerdeki stoaların daha alışılmış türde, yani 

düz zemine sahip olmak üzere oluşturulduğu tahmin edilmektedir. Ancak bütün bu üç 

stoanın detayları ve planları yapılacak kazılar sonucu daha iyi anlaşılacaktır. Batı 

Stoa’nın tarihlendirilmesi konusundaki kıstaslara bakıldığında; Peribolos’un kuzey 

kösesindeki bosajlı, izodomik-rektagonal duvar örgüsü M.Ö. 4. yüzyıl özelliğidir. Stoa 

bu tarihten itibaren ve sonrasında yeniden onarım görerek kullanılmış olmalıdır. 

Yapının imparator Augustus döneminde ise yine büyük bir kısmının yeniden yapılarak 

kullanıldığı yazıtlardan bilinmektedir. 

                                                 
52

 Büyüközer 2006,10. 
53

 Stoalar için detaylı bilgi için bkz. Gider 2006, 39 vd. 
54

 Tırpan-Söğüt 2005, 38. 
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3 YAPISAL VE BİÇİMLENDİRME ÇİZGİLERİ 

3.1 Biçimlendirmede Kullanılan Makineler 

3.1.1 Katrak  

 Katrak kullanımı daha çok blokların dikdörtgen veya kare formunda kesmek 

için kullanılan makineye verilen addır. Makinenin çalışması için bir su kaynağına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Lagina yakınlarında bulunan Dipsiz deresinin bu amaçla 

kullanıldığı söylenebilir. Lagina da bu makinenin stroterin yapımında kullanıldığı 

söylenebilir. (Res. 11-12). Daha çok kaplama yapılacak mermerin plakalar halinde 

kesilmesini sağlamaktadır. 

3.1.2 Matkap 

 Matkap, süslemelerde en çok karşımıza çıkan bir basit makinedir. Kullanımı 

insan gücüne dayanan bu makinenin kullanımına eski Mısır yazıtlarında görmekteyiz. 

Lagina Hekate Tapınağı’nda süslemelerde daha iyi derinlik vermek açısından 

kullanıldığını görmekteyiz. Tapınakta kaideler, başlıklar, plaster başlıkları, aşritravlar 

üzerinde rahatlıkla görebileceğimiz örnekler mevcut. Kaidelerde plinthe ile alt torus 

arasındaki yaklaşık 1,3 cm’lik boşluğu oluşturmak için kullanılan matkap, başlıklarda 

figürlerde derinlik verilmesinde kullanılmıştır. Böylece başlıktaki kenger yaprağı biraz 

daha canlılık kazanmıştır (Res 13). Plaster başlıklarında lesbos kymathionlarının 

şekillendirmesinde kullanılan matkab figürlere derinlik vermiştir. Aşritravlara 

geldiğimizde ise bazı duvar arşitravları üzerinde inci-payet dizisinin aralarının matkap 

ile açıldığını görmekteyiz (Res. 14). 

3.2 Biçimlendirmeye Yönelik Çizgiler 

Biçimlendirme çizgileri blokların şekillendirilmesi, üzerinde bulunan 

bezemelerin düzgün yapılması ve yapıdaki yerlerine sorunsuzca yerleştirilmelerini 

sağlamak amacıyla blokların üzerine ve yüzlerine yapılan şablon çizgileridir.  Lagina 

Hekate Tapınağı’nda tapınağa ait bazı tamamlanmamış blokların yan yüzeylerinde ve 

bazı blokların üst yüzeylerinde bu çizgilere rastlamak mümkünken bazı bloklar 
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üzerinde rastlanılmamaktadır
55

. Biçimlendirmeye yönelik en iyi örnekler tapınağın 

doğusunda yer alan tasnif alanında bulunan tamamlanmamış friz blokları ve geison 

sima blokları üzerinde profil çizgileri belirgin olarak görülmektedir (Çiz.4-Res. 15).  

Mimari bir bloğun şekillendirilmesine yönelik ilk çizim bloğun ocaktaki 

yerinden koparmak için bloğun kabaca şeklini belirlemek amacıyla yapılır. Bir mimari 

bloğun şekillendirilmesine yönelik çizgi ocakta taşçı ustasının kaynağa bağlı olan ham 

bloğun yapıda alacağı biçime en uygun ölçülerde kesimi yapmak amacıyla taş bloğu 

üzerine yapılan çizgidir. Kaynağında koparılan blok atölyede biraz daha ince işçilikten 

geçtikten sonra yapıdaki yerine konulmaya hazır hale getirilir. Tüm bu aşamalar 

gerçekleştirilirken taşçı ustası oluşabilecek karışıklığı önlemek ve ödemeyi 

kolaylaştırmak amacıyla taş bloğu üzerine ustanın veya atölyenin işaretini atar. 

Biçimlendirmeye yönelik çizimleri tamamen bitmiş bloklar üzerinde görmek 

mümkün olmamaktadır. Bunun yanında bu bloklar üzerinde eğer korunmuşsa 

yerleştirmeye yönelik çizimleri görmek mümkündür. Antik bir yapıda bir mimari blok 

gurubunu oluşturan tüm bloklar üzerinde aynı çizgiler görülür. Fakat çeşitli 

etkenlerden dolayı küçük farklılıklar görülebilir. Örneğin Lagina Hekate Kutsal 

Alanı’nda yer alan kuzey stoanın doğu kısmında yer alan korniş blokları üzerinde 

bulunan mutulus guttaların ölçüleri birbirlerini tutmamaktadır
56

. Biçimlendirme 

çizgileri üst yapı elemanlarında fazla rastlanılmasa da bazı bloklar üzerinde yer alan 

süslemelerde dikkatli gözlemler sonucunda görülebilir
57

. Örneğin fascia, yumurta 

dizisi
58

, İon kymathionu gibi; tapınak genelinde kaideden itibaren çok çeşitli 

biçimlendirme çizgileri bulmak mümkündür. Tapınağın kuzey krepis basamakları 

üzerinde stylobat bloklarının oturacağı eksenleri belirlemek amacıyla yapılmış çizgiler 

görülebilmektedir. 

                                                 
55

Bazı bloklar üzerinde görülmesinin nedeni blok üzerinde çalışmaların tamamlanmış olması, mermerin 

yapısı ve ya oluşan tahribatlar gösterilebilir. 
56

2010 yılında katıldığım kazı çalışmaları sırasında kuzey stoanın doğusunda ortaya çıkan korniş 

blokları üzerindeki mutulus guttaların ölçüleri farklı uzunluklara sahiptir. 
57

 Demirtaş 2006, 98. 
58

Bu tür çizgiler özellikle yumurta dizisinde yapılacak süsleme için oluşturulan karelerde yumurtaların 

akslarında belirgin olarak görülmektedir. 
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3.2.1 Taşıyıcı Elemanların Biçimlendirilmesi 

 Taşıyıcı elemanlara yönelik yapılan çizimler bu kısmı oluşturan sütunların 

yivlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalardır. Sütunlar yapılırken sütun 

tamburlarına orantılı olarak kaide ve başlıklarda işlenmektedir. İşlem sırası en üsten 

başlanarak alt kısımda kaidenin ayrıntılarının verilmesi ile sonlanmaktadır.  Büyük 

çoğunluğu atölyede tamamlanan başlıklar sütun üstüne konulur. Üst yapıda 

yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra taşıyıcı eleman olarak ilk işlenen 

başlıklardır.  

Kaide ve sütun tamburlarından oluşan bir sütun yapıdaki yerine konulurken 

işlenmemiştir. Biçimlendirilmesi ancak üste yer alan başlık arşitrav ve diğer üst yapı 

elemanlarının şekillendirilmesinden sonra yapılır. Yivlendirme Dor düzeninde bıçak 

ağzı şeklinde iken İon düzeninde bıçak sırtı şeklindedir ve bu oldukça zahmetli bir 

iştir. Öyle ki Roma Dönemi’nin ünlü mimarı Vitrivius kitabında bu durumu detaylı 

anlatmaktadır
59

. Bu işlem sütun yükseldikçe daha da zorlaşmaktadır. Bu nedenle 

sütunu son tamburu konulmadan önce yivlendirilir
60

. Bu tambur üzerindeki yivler 

şablon alınarak diğer sütunlar üzerinde çizgiler çizildikten sonra yivlendirme işlemine 

geçilir. Bugün Lagina Hekate tapınağındaki sütunlar üzerinde yivlendirmenin nasıl 

yapıldığını gösteren herhangi bir örnek yoktur. Fakat stoaya ait işlenmeden bırakılmış 

sütun tamburlarına bakarak yivlendirme hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Benzer 

örnekler Stratonikeia Bouleterionu’nun yanında devşirme olarak kullanılan bir sütun 

tamburu üzerinde daha detaylı görünmektedir. Bu sütun tamburu üzerinde ki yivlerin 

bir kısmının kontur çizgileri çizilerek farklı şekilde yapılmış ve o şekilde 

kullanılmıştır.  Dönemsel olarak daha geç bir döneme ait olan bu sütun tamburu 

üzerindeki işçilik metin içerisinde bahsedildiği gibi yapım aşamasıdır. Bizans 

Dönemi’nde taslak olarak kullanılan birçok örnek bugün Stratonikeia Batı Bazilika ve 

kuzey cedde içerisindeki Bazilika’da kullanılmıştır
61

. Magnesia Artemis Tapınağı’na 

                                                 
59

 Vitrivius’a göre bir sütun şu şekilde yivlendirilmelidir: “Her sütunun yirmi dört yivi olmalıdır; bunlar 

o şekilde yontulmalı ki bir marangozun gönyesi yivin boşluğuna yerleştirilip çevrildiğinde gönyenin 

kolları sağ ve soldaki filetlerin köşelerine değsin ve gönyenin ucu içbükey yüzeyin içinde döndükçe 

içteki bir noktaya devamlı dokunsun”( Vitrivius 2005,70.) 
60

 Bingöl 2012, 244. 
61

 Buradaki örnekler: Kuzey cadde de Pergamon tipi palmet başlıklar ile Batı Bazilika’da ise payeler ve 

paye başlılarıdır. Ayrıca Baumeister Lagina Hekate Tapınağı ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarda 

stilistik olarak frizlerin Magnesia Artemis Tapınağı ile arasında fazla bir zaman farkının olmamasından 
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ait bir sütun tamburu üzerinde de çizilmiş ve yivlerin yerlerini belirleyen çizim 

örnekleri bulunmaktadır. Tapınağın peristasis sütunları 4 tamburdan oluşmaktadır. 

Bugüne kadarki kazı çalışmalarında bulunan ve yönlerine göre tasnif alanına konulan 

sütun tamburlarından hareketle sütun yüksekliği 6,90 m. olarak tespit edilmiştir. 

Başlık yüksekliklerinde tespit edilen ± 0.035 m. ölçü farkı, sütun yüksekliklerinin de ± 

0,035 m değiştiğinin göstergesidir
62

. 24 İonik yivli olan sütun tamburlarından, kaideler 

üzerine gelen ilk tamburlar üst torus ve apophyge kısmı ile birlikte işlenmiştir. Alt 

torus, üst torustan daha büyük verilmiştir. Yivler, alt ve üst bitiminde yuvarlak forma 

sahiptirler. Flutesler bıçak sırtı şeklinde işlenen arrisler ile birbirlerinden 

ayrılmışlardır. Üst tamburların apopthygesi dışbükey formlu üç profilden 

oluşmaktadır
63

. Alttaki ve üstteki, orta profile nazaran geride bırakılmıştır. Alt kısmı 

yuvarlak formlu işlenmiş olan flutesler, 0,015 m. genişliğindeki arrisler ile 

birbirlerinden ayrılmıştır. Fluteslerin sütun alt kısmında ölçülen genişlikleri 0,10 m 

derinlikleri ise 0,05 m.dir. Sütun tamburlarına paralel olarak yukarıya doğru daralan 

flutesler en üst seviyede 0,08 m. genişliğe, 0,035 m. derinliğe ulaşmaktadır.  Magnesia 

Artemis Tapınağına ait 8T envanter numaralı sütun alt tamburu üzerinde yer alan yedi 

adet yivlendirme çizgisidir
64

. Lagina da ise BS58 numaralı sütun tamburunun alt 

yüzünde zıvana yuvalarının nerede açılmasını gösteren eşkenar üçgen-daire çizimi 

bulunmaktadır (Çiz. 4). Aynı şekilde tapınağa ait atik ion kaidelerde bu işlem sırası 

takip edilmiş olmalıdır. Üstte yer alan sütunun yivlendirilmesi ve perdahlanması 

tamamlandıktan sonra sütun alt taburu ile birleşik olan ikinci torus ile beraber kaidenin 

ayrıntıları tamamlanmaktadır. 

 Lagina Hekate Tapınağı’na ait taşıyıcı elemanlarına yönelik biçimlendirme 

çizgilerini daha çok korinth başlıkları üzerinde görmekteyiz. Tapınağın kuzey 

peristasisine ait KB1, KB8, güney peristasise ait GB2 numaralı başlıkların alt yüzünde 

ve kuzey peristasise ait KB7 numaralı başlığın üst yüzünde çizimler bulunmaktadır. 

Bu örnekler içerisinde sadece KB1 ve KB8 numaralı başlıkların alt yüzündeki çizgiler 

                                                                                                                                             
bahsetmekte ve düşünülenin aksine frizlerin çok hızlı bir şekilde yapılmış olduğuna değinmektedir 

(Baumeister 2007, 241.). Bu nedenle Magnesia Artemis Tapınağı’na ait sütun tamburu üzerindeki 

yivlendirme çizgilerinin aynısı olmasa da buna benzer bir taslağın kullanıldığını söyleyebiliriz. Fakat 

bunların boya ile yapılmış olması bugün bunların yok olmasına neden olmuş ve bu durumu gösteren 

herhangi bir iz kalmamıştır. 
62

 Büyüközer 2006, 8. 
63

 Büyüközer 2006, 8. 
64

 Demirtaş 2006,  89. 
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biçimlendirmeye yöneliktir. KB1 üzerinde başlığın merkezinde kesişen 8 adet çizgi 

bulunmaktadır. Detaylı incelendiğinde bu çizgilerin alt sıra kenger yapraklarının 

sınırlarını belirlediği ve her kenger yaprağının orta eksenine dek geldiği rahatlıkla 

seçilebilmektedir (Çiz. 6- Res.16). Çizgilerin biri kenger yaprağının tam merkezine, 

diğer ikisi ise iki kenger yaprağı arasındaki boşluğun tam ortasına denk gelmektedir. 

Lagina Hekate Tapınağı başlıklarına baktığımızda ise alt sıra kenger yapraklarının 8 

tane olduğu bilgisine ulaşmaktayız. Bu çizgilerin biçimlendirmeye yönelik olduğu 

kesinlikdir. İki kenger yaprağı arasındaki çizgilere baktığımızda bunların da ikinci sıra 

kenger yapraklarının merkezine denk geldiğini görmekteyiz (Çiz. 6). Tüm bu verilere 

dayanarak başlılarda yapılan biçimlendirme başlığın merkezi temel alınarak 

yapılmıştır. Sayılı örnek üzerinde koruna gelen bu çizgilerin GB2 numaralı başlıkların 

alt yüzeyinde ise bir birilerini dik kesen iki çizgi bulunmaktadır. Bunların başlık henüz 

kare formundayken orta noktasını belirlemek ve sütun yivlerini oturtmak amacıyla 

yapılmış çizgilerdir. Çünkü başlığın tamamında yapraklar ile bir kesişimi yoktur 

(Çiz.7).  

3.2.2 Taşınan Elemanların Biçimlendirilmesi 

Tapınağın üst yapısını oluşturan arşitrav, diş sırası, taç blokları, korniş bloğu 

ve alınlık blokları üzerinde tamamen olmasa da birkaç örnek üzerinde nasıl 

şekillendirildiklerine dair izler mevcuttur. Tapınağa ait arşitrav üzerinde 

biçimlendirmeye yönelik herhangi bir çizgi izi yoktur. Bu nedenle arşitravlar 

anlatılırken benzer örnekler referans gösterilerek anlatılacaktır. Elimizdeki tek örnek 

envanter numarası okunamayan bir duvar arşitravı üzerinde bitirilmeyen antemeion 

kuşağının yapılışını gösteren taslak mevcuttur (Res. 17). Resimde görüldüğü gibi 

soldan sağa doğru palmet ve lotusların işlem sırası kolaylıkla görülmektedir. Yine 

frizlerin tamamlanmış ve tamamlanmamış örnekleri olduğundan nasıl yapıldığına dair 

fikir edinebiliyoruz. Diş sırası bloklarında ise diş aralarının ne kadar olacağını 

gösteren çizgiler bulunmaktadır (Res. 18). Taç bloklarına baktığımızda doğu tasnif 

alanında bulunan bir parça üzerindeki yumurta bezeklerinin orta aksını belirlemek 

amacıyla yapılmış çizgiler mevcuttur. Yine doğu tasnif alanında bulunan bir geisonun 

tam bitmemiş olması da bize bu blokların nasıl biçimlendirildiği bilgisini 

vermektedir(Res. 19). Alınlık bloklarında biçimlendirmeye dair çizgiler mevcut 

değildir (Res. 20).  
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3.2.2.1 Arşitravlar 

Lagina arsitravlarının yapım malzemesi çevre yapılarda da sık kullanılan iri 

kristalli mermerdir. Mermerin bu iri kristalli yapısı nedeniyle bloklar üzerinde 

aşınmalar meydana gelmiş ve birçok blok üzerinde de liken tabakası oluşmuştur.  

Tapınağın naos duvarlarının üzerine gelen arşitrav bloklarından 24 tane bulunmuştur. 

Bu bloklardan sadece iki tanesinin bir tarafı kırık, diğerleri sağlam durumdadır. 

Blokların uzunlukları 1,05–1,47 m. arasında değişmektedir. Arşitravların dış 

cephesine gelen bölümü iki fasciaya ayrılıp, alt fascia boş bırakılmış, üste lotus palmet 

örgesi işlenmiştir. Arka cephe tamamen kaba yonu bırakılmıştır. Bir grup duvar 

arşitravında ise on cephe iki fasciaya ayrılmış olup, fascialar boş bırakılmıştır. Taç 

kısmına ise inci-payet ve ion kymationundan oluşan bezeme islenmiş ve düz bir bant 

ile sonlandırılmıştır
65

.  

Arşitravlar üzerinde yaptığımız çalışmalar sonucunda biçimlendirmeye dair 

gözle görülür bir çizim yoktur. Ancak birkaç örnek üzerinde özellikle bezemelerde 

karşımıza çıkan sınırlama ve eksen çizgileri bulunmaktadır. Envanter numarası 

okunamayan bir arşitravın ön yüzünde yer alan antemeion kuşağının alt kısmında 

palmet ve lotusların dip kısmını kesecek şekilde yapılan sınır çizgisi bulunmaktadır. 

Bu çizgile beraber dip kısımları sivri değil kesilmiş şeklinde bir görünüm kazanmıştır 

(Res. 21).  Resimde de görüldüğü gibi sap kısımları bıçakla kesilmiş bir görüntü 

vermektedir. Tapınağın batısındaki tasnif alanında bulunan envanter numarası 

okunamayın duvar arşitravı üzerinde antemeion kuşağının nasıl yapıldığını aşama 

aşama görmekteyiz (Çiz. 8-Res. 22). Elimizdeki bu örnekte alt kısımda yarısı kırılmış 

taslak şeklinde bir palmet görmekteyiz. Bu noktadan başlayarak yukarı doğru 

geldiğimizde ise hemen yanında biraz daha ileri aşamada yapılmış bir palmet daha 

derin işlenmiş fakat henüz yaprak araları açılmamıştır. Hemen bunun yanında ise 

tamamlanmış bir yaprak görülür. İlk palmet ile ikinci palmet arasındaki lotus yine 

kontur çizgileri belirlenmiş fakat tamamlanmamıştır (Res. 23).  Yumurta dizisi 

üzerinde herhangi bir çizgi kalıntısı yoktur fakat benzer örneklere baktığımızda 

yumurta dizisinde yumurtanın bir eksen çizgisi bulunmaktadır
66

. Bundan yola çıkarak 

yumurtaların ortasından geçen bir eksen çizgisi ile panolara ayrılarak 

                                                 
65

 Büyüközer 2006, 24. 
66

 Tapınağın doğusundaki tasnif alanında kırık bir taç bloğu üzerindeki yumurta kuşağında yumurtanın 

tam ortasından geçen eksen çizgisi mevcuttur.  
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biçimlendirmelerin yapıldığı anlaşılmaktadır(Çiz. 9). Yumurta eksenleri arasındaki 

mesafe 13- 14 cm arasında değişmektedir. Bu çizgilerle ayrılan panolar içerisinde 

betimlemenin bir yarım yumurtadan başlayıp yan tarafında yarım yumurta ile son 

bulmasıdır ( Çiz. 10). Bir diğer örneğimizde ise betimlemenin tamlanmasından sonra 

yapılan perdahlanması sonrasında kendiliğinden çıkan bir çizgi vardır. AG15 numaralı 

sütun arşitravının üst fasciasında yapılan antemeion dizisinin alt kısmında yapılan 

perdahlanması sonrasında ortaya çıkan çizgi buna örnek gösterilebilir. Faciaların 

bulunduğu noktalarda tamamlanmış olmasından dolayı bugün göremediğimiz 

çizgilerin olduğunu benzer örneklerden anlıyoruz.  

3.2.2.2 Frizler 

 Lagina Hekate frizleri incelenirken ilk önce ait olduğu coğrafi bölgenin 

sanatsal özellikleri hakkında bir ön bilgi sahibi olmak gerekir. Yayınlara baktığımızda 

en son yapılan araştırmadan sonra nerdeyse 100 yıllık bir süreçte bu konu hiç 

incelenmemiştir
67

. Tarihsel olarak baktığımızda frizlerin Mitridates Savaşı’ndan 

sonraki geç döneme tarihlenmesi Baumeister’e göre arkeolojik materyal açısından 

mümkün olmamakta ve Senato Kararı’nın yapım tarihi ile aynı olduğunuzda 

kanıtlayan bir bulgunun olmadığınıdır
68

.   

2000-2002 yılarında yapılan kazılarda iki adet friz bloğu bulunmuştur. Bu 

frizler Turgut Kasabası’nda bulunan kazı evine taşınmışlardır. Köşeye denk gelen bu 

bloğun her iki yüzünde mitolojik sahneler betimlenmiştir
69

. Fakat konumuz daha çok 

bu frizlerin şekillendirilmesine yönelik olduğu için burada betimlemelerin derinliğine 

inmeden yüzeysel olarak değineceğiz. Kısa yüzde ikisi ayakta, biri oturur vaziyette 

yarı çıplak üç erkek betimlemesi bulunur (Res.24-25). Köşede bu topluluğa sırtı 

dönüp, başında chylamis örtülü, patetik ifadeli kadın betimi yer almaktadır
70

.  

Frizler üzerinde ön yüzlerde yapılan lesbos kymationunun nasıl 

şekillendirildiğini gösteren çok zor seçilebilen çizgiler görülmektedir. Daha çok taç 

kısımında bezemelerin altına denk gelen bir biçimlendirme çizgileri mevcut. Kazı evi 

içersinde yer alan blok üzerinde çok zor seçilen bu ayrıntı bloğun biraz kırık olan 

                                                 
67

 Baumeister 2007, 242. 
68

 Baumeister 2007, 242. 
69

 Büyüközer 2006, 25. 
70

 Büyüközer 2006, 25. 
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kısmından görülüyor (Çiz. 11-Res. 26). Tamamlanmış ve yarım kalmış örnekler 

karşılaştırıldığında biçimlendirme için gövde üzerinde bir çizimin söz konusu 

olmadığı anlaşılıyor. Yarım kalmış örnekler üzerinde gövde taç kısmından 1-2 cm dışa 

taşkın şekildedir. Bitmiş olan örneklerde ise figürlerin neredeyse taç kısmında daire 

şekilde kabartmalar mevcuttur.  

Planlamaya değinecek olursak çok az sanatsal farklılıklardan yola çıkarak 

genel tasarımının birçok sanatçı denetiminde olduğunu söylenebilir.
71

 Baumeister’e 

göre tasarımın heykeltıraşlık uygulaması için en az altı atölyenin çalışmış olduğudur
72

. 

Aynı durum barok akımında Pergamon Zeus Altarı’na ait kabartma sahnelerinde de 

görülür
73

. 

3.2.2.3 Dentil Blokları  

Günümüze kadar yapılan kazı çalışmalarında toplam altı adet diş sırası tespit 

edilmiştir. Kalınlığı göz önüne alındığında kolayca kırılabilecek ebatlarda olmaları 

nedeniyle bulunanların tamamı kırıktır. Alınan ölçülere göre yüksekliği 21,5 

santimetredir. Bloğun alt yüzeyi dişlerin bitiminden 13 cm’e kadar ince yonu geri 

kalan kısmı ise kaba yonuludur
74

.  Üzerinde pek fazla ayrıntı olmayan bir diğer blok 

grubudur. Bunlar üzerinde dişlerin arasına açılacak boşluğun ne kadar olacağını 

belirten çizgiler bulunmaktadır (Çiz. 12-Res. 27). Bu çizgiler dişlerin blok ile birleştiği 

noktada belirgin olarak görülmektedir. Kırık olan dişlerden yan yüzlerin araya denk 

gelen boşlukta perdahlama ve keski izleri görülebilmektedir. Bu perdahı kısım bloğun 

altındaki bloğa oturmayan alt kısmıdır. Alttan görülebileceği için perdanlanmıştır. Bu 

parçalar içerisinde üzerinde kenet yuvalarına bitişik taşçı harflerinin olduğu  örnekler 

mevcuttur. 

3.2.2.4 Taç Blokları 

 Dentil bloklarının hemen üzerine denk gelen bu bloklarda bezemeli kyma-recta 

profillidir. Biçimlendirme çizgileri daha çok bu profilde bulunan antemeion ve 

yumurta dizisi üzerinde görülür (Res.28a-28b). Taç blokları üzerinde yukarıda konu 
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 Pergamon Zeus Altarı’nda bu durum ufak stilistik farkların yanında her kabartma gurubunu yapan 
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içerisinde yer yer bahsettiğimiz eksen çizgileri mevcuttur. Tüm yumurtalarda 

görülmese de birkaç örnek üzerinde yumurtanın dışarı doğru bombeli kısmı üzerinde 3 

cm uzunluğunda çizgiler bulunmaktadır. Arşitravlar üzerindeki gibi her pano 

içerisinde iki yumurta yarısı ile ortada yer alan mızrak ucu bulunmaktadır. Aynı eksen 

çizgisi antemeion kuşağı içinde geçerlidir. Yumurtaların ortasından geçen bu eksen 

çizgisi palmetleride ortadan ikiye ayırmıştır (Çiz. 13).   

3.2.2.5. Geison- Sima Blokları 

 Korinth düzeninde çoğunlukla kullanılan konsollu geison yerine Hekate 

Tapınağında düz geison olarak kullanılmıştır
75

. Tapınakta kullanılan geison sima 

blokları aynı bloktan işlenmiş kyma-recta kısmında çörten yer almaktadır. Alınlığın 

altına denk gelen kısımlarda ise sadece geison işlenmiştir. Frizlerin üzerine denk gelen 

kısımlarda geçiş inci payet dizi ile sağlanmış, hemen altında ise lesbos kymatiomu 

işlenmiştir
76

.  

 Tapınağın doğusundaki tasnif alanında bulunan yarım kalmış örnek üzerinde 

kabaca bırakılmış betimleme noktaları özensiz çizgilerle belirtilmiştir (Çiz. 14-Res. 

29). Bu örnek üzerinde geison sima arasında yer alan bloğun şekillendirilmesi için 

çizilen çizgi profilin yarım kalmasından kaynaklanmaktadır. 

3.2.2.6 Alınlık Blokları 

 Toplam 11 parçadan oluşan alınlık bloklarından kuzey alınlığa ait bloklar 

tamamen bulunup tapınağın kuzeyinde orjinaline uygun şekilde yerleştirilmiştir (Res. 

30). Bu güne yapılan araştırmalar sonucunda alınlığın üzerinde herhangi bir sahne 

olmadığı kanısı mevcut. Bloklar üzerinde de bir betimlemenin olduğuna dair bir iz 

yoktur. Alınlık blokların en üste bitiş profilleri Geç Klasik Dönem özelliği olan inci 

payet ve yumurta dizisinden oluşmaktadır
77

. Güney alınlığa ait altı adet blok 

bulunmuştur. Bu blokların üçü batı kısma aittir. Doğu kısma ait iki blok ise alt 

kısımları kırıktır. Orta aksa gelen bloğun alt kısmı yine kırım olup parçası hemen 

yanında yer almaktadır. 
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 Alınlık blokları üzerinde yaptığımız detaylı çalışmalarda biçimlendirmeye dair 

hiçbir izin kalkmadığını fark ettik. Kuzey blok ile aynı özellikte olan blok yine ön 

yüzünde herhangi bir sahne işlenmemiştir. Ön yüzü oldukça düzgün perdahlanarak 

düzleştirilmiştir. Alınlık bloklarında bulunan inci payet ve yumurta dizilerinin tıpkı diş 

sırası üzerine gelen betimlemeli bloklarda olduğu gibi yumurtaların orta noktasından 

geçen çizgiler olduğunu ve bu çizgilerin alınlığın alt kısmında bir noktada birleştiğini 

göstermektedir. Bu na göre alınlık bloklarının yumurta akslarından çizilen bir çizgi alt 

kısımda karlıklıklı olarak bir biri ile çakışacaktır. 

3.3 Yapıma Yönelik Çizgiler 

 Yapının blokların yerine yerleştirilmesinde birbirleri ile olan ilişkilerini ve 

bağlantı unsurlarının bağlantı yerlerini belirlemek amacıyla uygulanan çizgilerdir. 

Bunlar daha sonra yapılacak tamirat ve yenileme çalışmaları sırasında oldukça önemli 

bir etken teşkil eder. Şöyle ki Tıtus Livius Ab Urbe Condita
78

 adlı eserinde bu durumu 

yaşanmış bir olayla örneklemektedir
79

. Bunların tapınağın yapılışı sırasında kırmızı 

tebeşir ile çizilmiş olduğunu ve bunun daha sonra silindiğini Petronotis 

aktarmaktadır
80

. Kazıma tekniği ile yapılmış olanların ise bugün bloklar üzerinde 

görmek mümkün olsa da sınırlı sayıda örnek üzerinde koruna gelmiştir.  Bulunduğu 

blok ve kulanım alanlarına göre farklı başlıklar altında incelenecektir. 

3.3.1 Eksen Çizgileri 

 Eksen çizgileri düşey taşıyıcı mimari elemanların yapımının planlamaya uygun 

konumda yerleştirilmesi için çizilmişlerdir. Daha çok kaide sütun tamburu ve duvar 

blokları üzerinde görülür. Düşey elemanlar olan kaide, sütun tamburu ve başlıklardan 
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 Ab Urbe Condita: Roma’nın kuruluşundan itibaren anlamına gelir, Romalılar tarihlerini bununla 
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oluşan sütun için en alt kısmında kullanılan sistemin en üste de kullanıldığı veya tam 

tersi bir uygulama olması gerekmektedir.  

 Lagina Hekate Tapınağı’na ait kaideler üzerinde herhangi bir eksen çizgisi 

mevcut değildir. Sütun tamburlarında ise sadece bir örnek üzerinde yapıma yönelik 

çizgiler mevuttur. Daha önce de bahsettiğimiz BS58 numaralı sütun tamburunun alt 

kısmında bir eşkenar üçgen çiziminin olduğuna değinmiştik fakat burada ki örnek 

daha çok zıvanaların nereye açılacağını gösteren çizgiler olduğu için her ne kadar 

yapıma yönelik olsa da eksen çizgisi olarak kabul görmez. Buna karşın envanter 

numarası okunamayan bir sütun tamburu üerinde seçilen ve sütunun kenarından 

merkezine doğru uzanan bir çizgi bulunmaktadır. Büyük olasılıkla bu çizgiyi dik 

kesen bir başka çizgi daha vardı fakat aşınmadan dolayı bugün bu çizgiyi 

görmemekteyiz. Bu çizginin de sütunu dört eşit parçaya bölen eksen çizgisi olduğu 

benzer örneklerine dayanarak söyleyebiliriz.  Başlıklara bakacak olursak bu çizgilerin 

korunan örneklerinin elimizdeki en iyi örnek olanlardır. GB2, KB7, KB8 numaralı 

başlıklar alt yüzü üzerinde görülen çizgiler eksen çizgileridir (Res. 31) . Bir birlerini 

dik açıyla başlığın merkezinde kesen bu çizgiler başlıkları dört eşit parçaya bölecek 

şekilde prizmatik zıvana yuvalarını teğet geçmektedir. KB1 üzerinde ise 8 eşit çizginin 

olduğuna ve bunların kenger yapraklarının orta aksına denk geldiğini biçimlendirme 

çizgileri konusunda bahsetmiştik, alt kısmında bulunana bu örneklerin eksen çizgileri 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu çizgilerin başlığın eksen çizgileri olduğunu başlığa bağlı 

tamburlarında buna göre oturtulduğunu düşünülmektedir. Fakat aynı çizgilere sahip 

herhangi bir sütun tamburunun olmaması şimdilik sadece varsayım olarak 

kalmaktadır. Yapılacak olan kazı çalışmalarında bu durumu destekleyecek örneklerin 

bulunması muhtemeldir. Aynı çizgiler Magnesia Artemis, Sardes Artemis Tapınağı 

sütun tamburları ile Didyma Apollon Tapınağına ait tamamlanmamış sütun tamburları 

üzerinde görmemiz mümkündür
81

. Lagina Hekate Tapınağı’nda sınırlı sayıda olması 

bu bloklar üzerinde Petronotis’in bahsettiği gibi çizgilerin kırmızı tebeşir ile çizildiğini 

daha sonra bunların zamanla yok olduğu düşünülmektedir. İki eksen çizgisi tarafından 

dört eşit parçaya ayrılan başlılarda her çeyrek dilime 5 tam 2 yarım olmak üzere 

toplam 6 yiv denk gelmektedir. Böylece 6x4 şeklinde toplamda 24 yiv açılmış 

olacaktır (Çiz. 15). Bu yivler ise düz olan sütun tamburunun alt ve üst kısmında 
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belirlenen iki noktaya ip konulur bu ip çamur veya kırmızı boyaya bulanmış olmalı, 

daha sonra bu ip gerilerek bırakılır ve tambur üzerinde bir iz bırakır bu doğrultuya 

göre yivler açılır.  

3.3.2. Hizalama çizgileri 

Yan yana gelen iki veya daha fazla bloğu aynı hizada yerleştirilmesini sağlayan 

çizgilerdir. Üst ve alt yapıda yan yana gelen blokların birbirine yanaşan kenarlarında;  

ön ve arka kenardan 10-15 cm içeride ortalama uzunlukları kenetlere eşit olan her iki 

blok üzerinde eşit uzunlukta bulunan bazen aynı blok üzerinde her iki kenarında;  

fakat çoğunlukla tek yüzde görülen çizgilerdir. Hiçbir zaman aynı sıraya ait tüm 

bloklar üzerinde görülmez.  

 Lagina Hekate Tapınağı’na arşitrav, friz blokları, diş sıraları ve bunların 

üzerine gelen bezemeli blok gurubu üzerinde rastladığımız bu hizalama çizgileri 

blokların kırık olmasından dolayı çok az örnek üzerinde görülmektedir.  Arşitravlar 

üzerinde sadece bir örnek üzerinde koruna gelen 5,6 cm uzunluğunda kenet yuvasının 

hemen yanında yer almaktadır
82

 (Çiz. 16-Res 32). Frizler üzerinde yine 

arşitravlardakine benzer şekilde kırlangıçkuyruğu zıvana yuvasından ilki 4 cm; ikincisi 

6 cm uzaklıkta iki hizalama çizgisi mevcuttur (Res. 33). Aynı şekilde bu bloğun 

yanına yerleştirilen friz bloğunun da yan yüzünde iki tane yerleştirme çizgisinin 

olması muhtemeldir. Diş sıralarına baktığımızda elimizdeki örnekler üzerinde bir 

hizalama çizgisi mevcut değildir. Ebat olarak kırılmaya müsait olan bu blokların 

kırılmış olan kısımları üzerinde belki vardı ama kazı alanında bulunan parçalar 

üzerinde görülmemektedir.  Bu konuda elimizde çok az örneğin olması yapım 

aşamasında kazıma çizgiler yerine daha çok tebeşirin kullanılmış olabileceğinden 

kaynaklanıyor olabilir
83

.  

3.3.3. Bağlantı Çizgileri 

 Yatay ya da eğimli sıralardan oluşan blok guruplarında, üsteki blokların alttaki 

bloğa oturacak noktanın belirlenerek zıvana ve küskü yuvalarının da nereye 
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açılacağını saptamak amacıyla yapılan çizgilerdir. Blokların diğer bloklarla ilişkisine 

göre yerleri ve ebatları değişmektedir
84

. Bloğun ön veya arka yüzünden geriye doğru 

5-10 cm şeklinde olabileceği gibi boydan boya da olmaktadırlar. Bağlantı çizgilerinin 

boyları ve açıldıkları noktalar neresi olursa olsun alt/üst olarak bağlanacak blokların 

yerlerini göstermekle beraber birleştirme hattında yer alacak zıvana ve kanırtama 

yuvalarının açılacakları doğrultuları da işaret etmektedir. Bağlantı çizgileri en iyi 

şekilde başlık üst seviyesinde karşımıza çıkmaktadır. 

 Hekate Tapınağı’nın alt yapısında stylobat bloklarının kuzey kısmında yer alan 

stylobat blokları üzerinde plintelerin oturacağı noktaları belirlemek amacıyla yapılmış 

“+” şeklinde bağlantı çizgileri bulunur (Çiz. 17-Res. 34). Tapınak genelinde bu 

çizgiler genelde başlık üst seviyesinden sonraki bloklarda; başlık, arşitrav, friz, dentil 

blokları, taç blokları üzerinde karışımıza çıkmaktadır. En belirgin örnekleri frizler 

üzerinde korunmuştur. Başlıklar üzerinde iki örnekte karşımıza çıkan bağlantı çizgileri 

KB7 üzerinde çok daha belirgindir. Bu başlık üzerinde abaküs çiçeğinden 12 cm 

içeride 16 cm uzunluğunda başlığın köşelerine doğru uzanan bir ve biri zıvana 

yuvasını teğet, diğeri ise ilkinde 3 cm içeriden gecen ve dış hatla bağlanan iki çizgi yer 

almaktadır. Bunların zıvana yuvasının yanında bulunması arşitravların bağlantı 

yapılırken konumlarını belirtmektedir (Çiz. 18- Res. 35). Elimizde sadece bir 

örneğinin olması bunun bir başlangıç noktası oluğu ve diğer blokları yerleştirmek için 

başka bir çizgiye gereksininim duyulmaması olmalıdır. Şöyle düşünebilir. Bir blok 

doğru şekilde yerine yerleştirildiyse diğerlerini buna göre bir ip çekilip yerleştirmek 

daha pratik olacaktır. Bu hem zaman hem de iş gücü olarak fayda sağlayacağı için 

uygulamanın bu şekilde yapıldığıdır. Bu yargıyı elimizde başka örneğin olmamasında 

desteklemektedir.  Arşitravlar üzerinde ise sadece bir örnekte küskü yuvasına bağlanan 

8 cm uzunluğunda bir bağlantı çizgisi mevcuttur (Res. 36). Çizgi küskü yuvasını 

ortalayacak şekilde kazıma ile yapılmış, bu çizgi yardımı ile arşitrav üstünde bir birine 

yanaşan iki friz bloğunun bağlamaktadır. Bu noktaya konulan friz bloğunun iki 

arşitrav arasındaki derzin üzerine gelip kenet yuvalarını kapattığını görmekteyiz. (Çiz. 

18).  

Friz bloklarına baktığımızda elimizdeki örneklerin hiçbiri üzerinde bağlantıya 

dair bir çizgi bulunmamaktadır. Frizlerde de uygulamamın arşitravlar gibi olduğunu 
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düşünüyoruz. Referans alınan bir noktanın olması zorunluluktur. Fakat inceleme 

olanağı bulduğumuz friz blokları üzerinde örneğinin olmaması işimizi 

zorlaştırmaktadır. Buna referans olacak friz ya henüz bulunmamış ya da Osman 

Hamdi Bey tarafından bulunan örnekler üzerinde olabiir. Ama bugün bu friz bloklarını 

inceleme olanağımız bulunmadığından bir sonuca varmak zordur
85

. Biz de elimizdeki 

diğer bloklara dayanarak friz blokları üzerinde de bu çizgilerin olduğunu 

söylemekteyiz. Aynı şekilde frizlerin üzerine denk gelen bloklarda da bu durum 

geçerlidir.  

Diş sıralarının kırılgan ebatları ve bulunanların tamamının parçalar halinde 

olması bir diğer olumsuzluk bu nedenle üzerinde bağlantı çizgisi olmayan bloklarda 

olanlar gibi yapıldığını şimdilik öneriyoruz ileride yapılacak çok daha detaylı bir 

çalışma ile bunların destekleneceği olasıdır. 

3.3.4 Doğrultu Çizgileri  

 Doğrultu çizgileri her sırada bulunan mimari guruplarda tahrip olmamış 

bloklar üzerinde görebildiğimiz tüm sıra boyunca bloklar üzerinde devam eden 

çizgilerdir. Genelde üzerinde olduğu bloğun ön yüzünden 10-12 cm arasında içeride 

yer alır. Yapının hemen hemen her yerinde görmek mümkündür. 

Lagina Hekate Tapınağını incelediğimizde alt yapıdan başlayacak olursak 

euthynteria bloklarının hemen üstüne gelen ilk sıra krepislerin bittiği noktada özellikle 

köşe bloklarında karşımıza çıkmaktadır. Basamakların kırık olan blokları altında 

rahatlıkla görülen bu çizgiler anathrosisin hemen başlangıcına yerleştirilmiştir (Res. 

37). Alt basamakların güneydoğu ve güneybatı köşelerinde yine boylu boyunca devam 

eden ve köşelerde kesişen doğrultu çizgileri bulunur. Kalınlıkları 1 mm olan bu 

çizgiler euthynteria bloklarının üst seviyesinden başlayıp stylobatın altına denk gelen 

mermer sıralara kadar tüm sıralarda mevcuttur(Çiz.19).  
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4 KALDIRMA VE YERLEŞTİRME TEKNİKLERİ 

4.1 Yerleştirme Sırasında Kullanılan Makineler 

4.1.1 Eğik Düzlem 

Bu tekniğin Lagina’da stylobat blokları ve kaidelerin yerleştirilmesi sırasında 

kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu bloklar üzerinde kaldırmaya yönelik 

herhangi bir öğe yoktur. Stylobatın alt seviyesine kadar bloklar kurtağzı ile 

yerleştirilebilir. Fakat stylobat üzerinde işçilik izlerinin kalmaması gerekmektedir. Bu 

nedenle atölyede biçimlendirilen stylobat bloklarının krepidomanın stylobat alt 

seviyesine kadar toprak veya benzeri bir dolgu ile bir rampa yapılıp bloklar bunun 

üzerinde kiksi ile kaydırılarak yerlerine yerleştirilmiş olmalıdır (Çiz. 20). Eğik 

düzlemin özgül ağırlığı fazla olan mermer blokları yerleştirmede kullanıldığını bize 

antik kaynaklar aktarmaktadır
86

.mimar Khersiphron’nun Artemis tapınağında 

uyguladığı bu yöntemi Plinius’un satırlarından öğrenmekteyiz
87

.  

4.1.2 Vinç  

 Ağır bir yükü gereken noktaya kaldırmak için antik dönemde kalas, halat ve 

makaralardan oluşan bir sitem kullanılırdı. Bu sistem günümüzde de aynı prensiplere 

dayanarak hala kullanılmaktadır. Romalı mimar Vitrivius’a göre tapınak ve kamu 

yapılarının yapımında kurulması zorunlu bir inşa aracıdır
88

.  Aynı sayfanın devamında 

Vitrivius kaldırma makineleri olarak adlandırdığı başlıkta bunların nasıl kurulduğu ve 

kullanımının ne şekilde olacağı hakkında detaylı bilgiler vermektedir
89

.  
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 “Vitrivius’a göre, bir makine yükün ağırlığına dayanacak kalınlıkta iki kalas alınır. Bu kalaslar üst 

kısmı bir cıvata ile bağlandıktan sonra alt kısmı iki yana açılır, böylece kurulduktan sonra üst 

kısımlardan tutturularak çepeçevre belli aralıklarla sabitleştirilen iplerle dik durması sağlanır. Tepede 

bazılarının “rechamus
89

” dedikleri bir blok vardır. Bloğun içerisinde dingilerle dönen iki makara dili 

vardır. Çekme halatı üsteki makaradan geçirilerek serbest bırakılır ve aşağıda bulunan bir bloktaki 

makaraya geçirilir, sonra tekrar üsteki markaya geçirilir. Alttaki bloğa tekrar inildiğinde orada sabit bir 

noktaya bağlanır. Halatın diğer ucu aşağıda makinenin ayaklarının arasına getirilir. Kerestelerin 

ayrıldıkları noktada arkada yuva aksamı çivilenir ve içlerinde dingillerin rahatça dönmelerini sağlayan 

bocurgatın uçları sokulur. Bucurgatın her iki ucuna yakın olan ve marivellalerın rahatlıkla girebileceği 
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Birkaç çeşidi olan bu vinçlerin Lagina Hekate Tapınağı’daki kullanımını taşlar 

üzerindeki kaldırma yuvalarından anlıyoruz. Kurtağzı yuvalarının varlığının vinç 

kullanımına bağlı olarak yapıldığını ileride yerleştirme yuvaları konusunda 

değineceğiz. Şimdilik bunların vinç kullanımı ile ilgili olan kullanımına değineceğiz. 

Tapınağın başlık dâhil tüm taşıyıcı elemanlarında vinç kullanıldığını rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Çünkü elimizde yaklaşık 25 mimari blok üzerinde doğrudan vinç 

kullanımına yönelik açılmış kaldırma yuvaları mevcut. Sütun tamburları, duvar 

blokları ve başlıklar üzerinde açılan bu yuvalar tapınağın dört bir yanına kurulan bu 

vinçlerin kullanımını ile yerlerine yerleştirildiğini bilgisini vermektedir.  

Vitrivius tarafından dikolos olarak adlandırılan bu vinç tipinin kullanımı diğer 

vinç çeşitlerine göre daha avantajlıdır. Bloğun yerine ve yüksekliğine göre rahatlıkla 

ayarlana bilen bir siteme sahip olması nedeniyle de Lagina Hekate Tapınağı’nda 

tripathosun kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu sistem vincin hareket sistemine de sahip 

olduğundan blok kaldırıldıktan sonra bloğa bağlı ipler sabitlenip tripathosu sabit tutan 

ipler gevşetilerek hareket olanağı sağlanıp blok yerine rahatlıkla konulabilir (Çiz. 21).  

4.2 Yerleştirme Yuvaları  

 Yunan mimarisinde ağır mimari bloklar başta olmak üzere blokların kaldırma 

sorununu halletmek amacıyla kabul edilen iki öneri, vinç ve vinç tabanlı açık bileşik 

makara sistemleridir. Vitrivius ve Heroon tarafından açıklanan bu öneriler aynı 

Aleksandria’da olduğu gibi uygulanmıştır
90

. Yerleştirme yuvaları blokların atölyeden 

alınıp yapıdaki yerine kaldırılması ve yapıdaki yerlerine tam oturmalarını sağlamak 

amacıyla blokların yan veya üst yüzlerine oyulan oyuklar ve bırakılan çıkıntılardır. 

Antik dönemde bir kölenin hayatı ne kadar değerli bilmiyoruz
91

 ama bir bloğun 

kıymetli olduğu çok açık bu nedenle bloğun son derece güvenli şekilde yerine 

konulması çok önemlidir. Bu gün bile ağır işlerin birçok aşamasında çelik halatların 

                                                                                                                                             
biçimde ayarlanmış iki delik vardır. Alt bloğun altına, demirden yapılmış bir makas

89
 yerleştirilir. 

Bunun uçları üzerine delik açılan bloğun üzerine getirilir. Halatın ucu bucurgata bağlanarak bucurgat 

marivellalarla çevrilerek halat bucurgata sarılarak gerginleşir ve böylece yükü gereken yüksekliğe 

yapıdaki yerine kaldırılıp konulur ( Vitrivius X, 1-2) (Res 38). Vitriviusus’un makastan kastı 

kurtağzıdır. Halatın gerilmesi ile makasın açılıp yuvaya sıkışması ile blok kaldırılır. 
90
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kullanıldığının görmekteyiz. Antik döneme ait birçok kabartma üzerinde ve antik 

yazarların eserlerinde öğrendiğimiz kadarıyla halat kullanımının çok daha geriye 

gittiğini biliyoruz
92

. Halat kullanımına paralel olarak gelişen teknik ile beraber vinçin 

kullanılmasına bağlı olarak farklı yöntemlerle kaldırma gereksinimi artmış ve bunun 

sonucunda bloklar üzerinde yapılan farklı işlemler yapılıp vinç kullanımını 

basitleştirecek yöntemler bulunmuştur. 

Lagina Hekate Tapınağı İnşa edilirken üç farklı tipte kaldırma yönteminden 

bahsedebiliriz bunlar, stylobat blokları için yapılan eğik düzlem, diğer bloklar içinse 

mahmuz ve kurtağzı kullanımıdır. Yerleştirme için kullanılan yuvaların bir kısmı 

kalıcı olurken bir kısmı da geçici olarak yapılmıştır. Bugün bazı arşitrav blokları ve iki 

kaide üzerinde bulunan mahmuzların bazı arşitrav ve kaideler üzerinde bulunmaması 

ve bunların konumları incelendiğinde arşitrav üzerindeki yerlerinin tıraşlanmış olması 

yerleştirme tamamlandıktan sonra yontulduğunu göstermektedir. Bunun yanında 

blokların üst yüzeylerine açılan kurtağzı yuvalarının bloğun estetiğini bozmayacak 

şekilde kapanan kısımlara yapıldığını görmekteyiz bu nedenle kapatılması üste 

gelecek blokla sağlanacağından ekstra bir işlem gerektirmemektedir. 

 Taşıma için taşın fazladan bir işleme tabi tutulması gerekmez bloğun 

gövdesine bağlanan bir halat yeterli güç olduğu takdirde rahatlıkla çekilebilir. Fakat 

kaldırmak için taşın üzerinde oyuk, çıkıntı veya kanal şeklinde halatın ya da kancanın 

tutturulmasını sağlayacak öğeler oluşturulmalıdır. Ağırlığı birkaç tonu bulan ve bazen 

devasa boyutlara ulaşan blokları kaldırmak neredeyse imkânsız görünmektedir. Fakat 

Antik Dönem’de bu durumun üstesinden gelmek için çok farklı yöntemler uygulanmış 

ve en mükemmelini bulana kadar uğraşılmıştır. Elimizdeki verilerden öğrendiğimiz 

vinç kullanımının Arkaik Dönem ile beraber başlaması bunun yanında daha ağır 

blokların eğik düzlem (rampa) yöntemleri kullanarak yapıldığını biliyoruz
93

. Lagina 

Hekate Tapınağı mimari blokları üzerinde alt yapı dışında tüm bloklar üzerinde 

kaldırma yuvalarını görmek mümkün. Tapınak genelinde yapmış olduğumuz 

çalışmalar sonucunda Lagina Hekate Tapınağı inşa edilirken üç farklı kaldırma 

yönteminin kullanıldığı sonucuna vardık. Bunlardan ilki özellikle üst yapı 
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elemanlarında kullanılan mahmuz, diğeri ikisi ise kurtağzı olarak bilinen vinç 

kullanımını gerektiren yuvalardır. 

4.2.1 Mahmuz  

Mahmuz, kaldırılacak bloğun ön ve arka yüzlerinde genelliklede alt 

kısımlarında bulunan 10 ila 20 cm. arasında değişen ölçülere sahip çıkıntılardır (Res. 

39). Kaldırma için çeşitli sayılarda bırakılan bu çıkıntılar bloğun büyüklüğüne göre 

sayıca farklılıklar gösterir. Bunlar üçlü, dörtlü ve beşli sistemlerdir
94

(Çiz.22-23). 

Mahmuzların bu amaçla kullanılabilmeleri için, her şeyden önce çift taraflı, halatların 

rahatlıkla takılacak formda, bilinenlerden biraz daha büyük ve uzunlukta belki biraz da 

aşağı doğru eğimli olmaları gerekmektedir
95

. Lagina Hekate Tapınağı Mimari blokları 

incelendiğinde en çok kullanılan kaldırma yönteminin özellikle üst yapı elemanlarında 

mahmuz olduğu karşımıza çıkmaktadır.  

Lagina Hekate Tapınağı’nda alt yapıda sadece kaidelerde kullanılan bu 

kaldırma yuvası tapınağın batısında yer alan tasnif alanında ve tapınağın batı 

peristasisinde yerine konulan güneyden ilk sıradaki kaide üzerinde koruna gelmiş 

7x3x3 cm ölçülerinde uç kısımları kırılmış birer adet mahmuz çıkıntısı görmekteyiz. 

Ayrıca peristasiste yerine konulan bir kaide üzerinde tam tıraşlanmamış bir mahmuz 

kalıntısının olması bize kaldırmanın ne şekilde olduğu bilgisini vermektedir. Kaideler 

üzerinde koruna gelmiş üç örneğe baktığımızda bunların kaideyi kaldırabilecek 

ölçülerde olduğu anlaşılmaktadır. Bununla beraber üzerinde kaldırmaya yönelik bir 

öğe olmayan kaidelerinde aynı şekilde kaldırılmış olabilecekleri, gerek başka bir 

belirtinin olmaması ve gerek korunan örneklerinin olması bize bu bilgiyi vermektedir. 

Mahmuzlar her iki kaide üzerinde de 7x3x3 cm ölçülerindedir (Res. 40).  Koruna 

gelen örneklerin konumu dikkate alındığında kaideler üzerinde üç adet mahmuzun 

olması gerektiği sonucuna varmaktayız. Plinteler üzerinde bırakılan bu mahmuzlar bir 

tarafta tam ortaya tekli ve karşı tarafta ise iki mahmuz yerleştirilmiştir.  İkili olan 

tarafta mahmuzlar kaidelerin köşelerinden 7-8 cm içeride aralarındaki mesafe 60-62 

cm’lik mesafe ile yerleştirilmiştir. Burada akla gelen ilk soru başta üç tane yapılan 

mahmuzlardan iki tanesi tıraşlanırken neden bir tanesi tıraşlanmadan bırakıldı. İki 

örnekte de sadece bir tanesinin bırakılmış olması kaidenin tamamlanmamış olduğunu 
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gösterir. Bir diğer olasılık ise bunun bilerek bırakılmış bir ölçü veya bir karışıklığı 

önlemek için yapılmış bir işarette olabilir. Kaideler üzerindeki mahmuzlar yerleştirme 

için de kullanılmış olabilirler. Ama bunu sağlamak için stylobat blokları üzerinde 

küskü yuvalarının açılması gerekmektedir. Kaidelerin oturduğu stylobat blokları 

üzerinde ise hiç küskü yuvası bulunmamaktadır. Bu da karşımıza ikinci bir olasılık 

çıkarmaktadır. Tapınağa ait atik ion kaideler bir stylobat bloğunu kaplayacak şekilde 

yerleştirilmiş bunun için küskü çubuğu dayanakları için stylobat blokları arasındaki 

derz kullanılmış diyebiliriz fakat bu uygulama stylobat derzlerini açacağından bu 

durum uygun bir kullanım olmayacak ve tekrar düzeltmek için fazladan iş gücü 

kullanımına sebep olacaktır.   Bu örneklerin benzerlerinin bulunduğu Didim Apollon 

Tapınağı’na ait euthynteria blokları üzerinde görülen örneklerde malzeme 

yüklenicilerinin ismi yer almaktadır
96

. Bu örnekler Anadolu’da İzmir Bayraklı Athena 

Tapınağı, Didim Güney Stoa, Efesos Artemis Tapınağı gibi M.Ö. 6. yy’la ait olan 

örneklerle beraber M.S. 4-6 yy’na tarihlenen Urfa Sütunları’nda
97

 da bu yöntem 

kullanılmıştır. Bu gün hala bu örnekleri görmek mümkündür. Kısaca bu yöntem 

Anadolu’da 1000 yıllık bir süreçte kullanılmıştır. Kullanımı oldukça yaygın olan bu 

tipin bir diğer benzer örnekleri Stratonikeia Bouletrionu’nun toichobat blokları 

üzerinde durmaktadır (Res. 41). Buradaki örnekler tapınağa ait bloklar üzerinde 

korunanlara nazaran daha kalın ve kısa boyutlu yapılmıştır. Boyutları 17x8x7 

santimetredir.  

 Tapınağa ait sütun tamburlarına baktığımızda bazı örneklerde tamburların 

genelinde kullanılan kurtağzı yuvalarının olmadığının farkına vardık. Alt kısmını 

inceleme olanağı olmayan bu sütun tamburlarının mahmuz ile kaldırılmış olabileceğini 

varsaydık. Bu sütun tamburları üst yüzeylerinde sadece zıvana yuvaları 

bulunmaktadır. Zıvana yuvalarına bağlanan yatay kurşun akıtma kanallarından bloğun 

üst kısmı olduğu anlaşılan bu yüzeylerde herhangi bir kaldırma öğesi yoktur. XST16, 

BS2, 01GS1, GS10 XSTX, XST20, DS21 numaralı sütun tamburlarının üst yüzeyinde 

kurtağzı yuvasına rastlanılmaması, eğer blok ter yönde kaldırılmamışsa mahmuzla 
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kaldırıldığı ve yivlendirmelerinin tamlanmasından dolayı herhangi bir iz kalmadığı 

bilgisine varmaktayız. 

Tapınağa ait korinth başlılarında da sütunlara benzer şekilde birkaç örnek 

üzerinde kaldırmaya dair hiçbir öğe veya iz bulunmamaktadır.  İnceleme olanağı 

bulduğumuz on başlık içerisinde yedi başlık örnek gösterilebilir. Peki, ama başlıklarda 

mahmuz kullanıldıysa bu mahmuzlar başlığın neresinde bulunuyordu ve bugün neden 

bunlara dair hiçbir iz kalmadı? Bu sorulara karşılık elimizdeki örneklere dönecek 

olursak, karşımıza iki olasılık çıkmaktadır. Bu olasılılardan ilki, bu başlıkların 

köşelerinde bulunan volütlerin ham halindeyken mahmuz olarak kullanıldığı ve 

yerleştirme işi bitirildikten sonra işlenerek volüte çevrildiğidir (Çiz 24). Çünkü ilk 

bakışta başlığı kaldıracak mukavemette sadece volütler görülmektedir. İkincisi ise 

bunların direk başlığın gövdesine bağlanan bir halatla kaldırılmış olacağıdır. Bunun 

içinse başlığın kaldırılmadan önce bir kısmının işlenmiş olması gerekmektedir ki 

halatlar için dayanak noktası sağlansın. Biz antik mermer ocaklarında kalan 

örneklerden biliyoruz ki başlıklar beraber birçok blok yarı işlenmiş şekilde inşaat 

alanına getirilmektedir
98

. Lagina Hekate Tapınağı’na ait başlılarında mermer ocağında 

yarım işlendiğini ve bu yarı işlenmişliğin kaldırma sırasında kullanıldığı söylenebilir. 

Bu başlıklar için herhangi bir kaldırma yöntemi ile ilişkilendirmek yerine halatın direk 

kullanımı daha doğru bir öneri olacaktır
99

. Tapınağa ait başlıklardan GB01, GB02, 

GB04, GB05, GB06, GB07 numaralı başlıklar ile Stratonikeia Müze Deposunda 

bulunan başlık buna örnek gösterilebilir. (Res. 42-43) 

Üst yapı elemanlarına baktığımızda ilk olarak sütun arşitravları üzerindeki 

örneklere değineceğiz. Tapınağa ait XA01, XA02, XA03, XA04 XA05 numaralı sütun 

arşitravları üzerinde herhangi bir kurtağzı yuvasının veya kaldırmaya yönelik başka 

bir öğenin bulunmaması nedeniyle bu sütun arşitravlarının ve benzer örneklerinin 

mahmuz ile kaldırıldığına değinmiştik.  Ortalama uzunlukları 2,40 m olan arşitravları 

kaldırmak diğer küçük ebatlı blokları kaldırmaktan daha fazla özen isteyen bir iştir. 

Kullanımın yerleştirme sırasında bloğun rahat hareket ettirilmesini sağlayıp daha iyi 

yerleştirilmesi nedeniyle mahmuz kullanıldığını söylenebilir. Sütun arşitravları 

üzerindeki mahmuzlar diğer örneklerden daha iyi korunmuş durumdadır. Arşitravların 
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alt fascialarına yerleştirilen mahmuzlar kenarlardan 15 cm içeride; 20x5x6 cm 

ölçülerindedir. Mevcut durumda ileri doğru çıkıntı yapan mahmuzlar, yapıldığı 

dönemde büyük bir ihtimalle halatın kaymasını engellemek için aşağı doğru hafif 

bükük durumda olmalıdır. Köşelere denk gelen arşitravlar üzerinde beş adet mahmuz 

bırakılırken, diğer arşitravlar üzerinde dört adet yapılmıştır (Res. 44).  Bazı arşitravlar 

üzerinde korunmasına karşın bazılarında tıraşlanarak temizlenmiş olmaları aşama 

aşama işçiği görmek bakımından önemlidir. Kazı çalışmaları sıranda bulunarak 

tapınağın batısında yer alan tasnif alanına taşınan arşiravlara bakıldığında koruna 

gelmiş mahmuzları görmek mümkündür (Res. 45). Bu arşitravlar AB14, 00AG01, 

AD22, AK4, AB22, AB03, AB15, AG15, AK8 ve AB24 numaralı sütun 

arşitravlarıdır. Bu arşitravlar üzerinde alt fasciaya simetrik yerleştirilmiş mahmuzlar 

yer almaktadır.  00AG1 numaralı ön yüzde alt fascia üzerinde 20x5x5 cm ölçülerinde 

koruna gelen mahmuz bulunur. Bu mahmuzun yanında bloğun diğer köşesinde yer 

alan mahmuz ise kırılan kısım ile beraber kayıptır. AK4 numaralı arşitrav üzerinde 

yine alt facia üzerinde iki adet koruna gelmiştir. AB22 yine aynı ölçülerde ön ve arka 

alt fascialarda ikişer tane mahmuz daha bulunmaktadır. Duvar arşitravlarına 

geldiğimizde AK18, AG10, AG24, AG35 ve AB20 numaralı duvar arşitravları 

üzerinde koruna gelmiş mahmuzlar mevcuttur. Sütun arşitravlarına nazaran daha 

küçük ebatlı olan buradaki örnekler yine aynı şekilde simetrik olarak 

yerleştirilmişlerdir. Duvar arşitravlar üzerinde çok az örneği günümüze koruna 

gelmiştir. Mahmuzlar ön ve arka kısımda en alt fascia da 5x6x15 cm ölçülerindedir. 

Yukarıda saydığımız örnekler dışında kalan ve üzerlerinde herhangi bir kaldırma 

yuvası bulunmayan blokların da mahmuz kullanılarak kaldırılmış olduğunu 

düşünmekteyiz. Bloklar üzerindeki işçilik verilerden de anlaşıldığı üzere tapınağın 

tamamen bitirilmediğini öğrenmekteyiz. Yukarda da örnekleri verilen bloklar üzerinde 

mahmuzların mevcut olması çeşitli nedenlerle bu blokların son aşamasının 

yapılmadığını gösterir.  Mahmuz kullanımının aynı şekilde frizler üzerinde olduğunu 

düşünmekteyiz. Başlıklar gibi frizler üzerinde de kaldırmaya yönelik herhangi bir 

kaldırma yuvası veya çıkıntısı yoktur.  Aynı durum arşitrav üst kısmındaki diğer üst 

yapı blokları içinde geçerlidir. Tasnif alanlarında bulunan örneklerin hiç biri üzerinde 

koruna gelen mahmuz, kurtağzı veya başka herhangi bir kaldırma unsuru yoktur. Bu 

nedenle bunların mahmuz ile kaldırıldığını düşünmekteyiz. Özellikle frizlerin 
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tamamlanmamış örneklerinde kaldırmaya dair hiçbir belirti görmemekteyiz. Mahmuz 

kullanımının Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda sadece tapınağa has bir özellik 

olduğunu kutsal alanda bulunan diğer yapılara ait bloklar üzerinde örneğinin hiç 

olmamasından anlıyoruz. 

4.2.2 Kurt Ağzı 

İki ve ya üç parçadan oluşan ve bunlara göre eğimli olan üçgen prizması 

şeklindeki metal gereçlerden oluşur (Çiz. 25-Res. 46). Çalışma prensibi genel olarak 

bağımsız metal veya ahşap iki üç parçanın bir eksende birleştirilerek ve kaldırıldığında 

bloğun ağırlığı ile beraber bu parçaların kırlangıçkuyruğu şeklinde açılması ile 

sağlanmaktadır
100

. Bu metal gereçlerin kullanılır olması içinse aynı şekilde bloğun bir 

veya iki noktasına açılmış yukarı doğru daralan yuvaların olması gerekir. Kademeli 

olarak bu kaldırma yuvasının Helenistik Dönem boyunca kullanımına rastlanılır
101

. 

Vinç kullanımına bağlı olarak blokların rahat ve kolaylıkla kaldırılmasını sağlamak 

amacıyla çeşitli gereçlere ihtiyaç duyulmuştur. Hem kullanımın kolay olması hem de 

blok yerleştirildikten sonra fazladan bir işleme gereksinim duyulmadan saklanması 

nedeniyle antik yapılarda en çok kullanılan kaldırma yöntemi kurtağzıdır.  

Lagina Hekate Tapınağı’na baktığımızda arşitravlar dışında aynı sıraya ait 

mimari bloklar üzerinde aynı tip kurtağzı yuvasından bahsetmek mümkün değildir. 

Aynı mimari sıraya ait bloklar üzerinde çok farklı kaldırma yuvaları mevcuttur. 

Kaideler üzerinde örneğine hiç rastlanılmayan kurtağzı yuvaları tapınak genelinde 

çoğunlukla iki tip kullanılmıştır. Bunun yanında sadece iki sütun tamburu üzerinde 

diğer iki tipten farklı olarak bir başka kurtağzı yuvası yer almaktadır
102

. Tapınağa ait 

bloklar üzerinde saptanan kurtağzı yuvalar, genel tip ve Prof. Pedersen, tarafından 

Anadolu’nun Karia ve İonia bölgelerindeki yedi antik kentte görülmesinden dolayı 

“Karia-İonia tipi” olarak adlandırılan kurtağzı yuvasıdır
103

. Sadece vinç ile kaldırmaya 
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 Bu sütun tamburları üzerinde kullanılan kurtağzı yuvası, önceden kullanılan bir başka formdaki 
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gerektiren bu tip kurtağzı yuvaları halat kullanımını ikincil özellikte bir kardırma 

gereci durumuna getirmiştir
104

.  

4.2.2.1 Genel Tip Kurtağzı  

Antik yapılarda kullanılan en yaygın tipteki kurtağzı yuvalarıdır. Üçgen 

prizması şeklinde olan bu tip kurtağzı yuvalarına yine aynı şekilde iki veya üç 

parçadan oluşan kurtağzı kancasının geçirmesi ile çalışmaktadır. Lagina Hekate 

Tapınağı’na ait bloklar üzerinde bulunan kurtağzı yuvalarında kullanılan kancaların 

tamamı üç parçadan oluşmaktadır(Res 47). Çünkü kurtağzı yuvalarının tamamının 

iki kenarı da alt kısma doğru eğim oluşturmaktadırlar. Ayrıca yuvaların uzunluğu 

da kurtağzı kancasının üç parçalı olduğunu gösterir.  Sistemin çalışma prensibi, 

eğimli olan iki kenara aynı şekildeki kancaların yerleştirilmesi ve bu iki kanca 

arasında boş kalan yere metal veya ahşapla sıkıştırılarak çıkmasının 

engellenmesidir. Antik yapılarda en çok karşımıza çıkan bu kaldırma yuvası Lagina 

Hekate Tapınağı’na ait XST01-XST02-XST03-XST04- XST05- XST06, XST07
105

 

numaralı sütun tamburlarında görülmektedir. Bu sütun tamburlarının tapınağın 

kuzey cephesine ait olduğu düşünüldüğünde tapınağın kuzeyinde kullanılan 

sütunların aynı atölyeden çıktığı söylenebilir
106

. (Çiz. 25-26). Bu bloklar üzerinde 

yer alan kurtağzı yuvaları dikdörtgen prizması şeklinde derinleşen yuvanın kısa 

kenarları alt kısımda açılarak eğim oluşturmaktadır.  Tüm bloklar üzerinde aynı 

şekilde kullanılmıştır. Özellikle sütun tamburlarının merkezine yerleştirilen kurtağzı 

yuvaları üst kısımda 6-8 cm arasında değişen ölülere sahipken alt kısımlara doğru 

kısa kenarlarının eğim oluşturması ile 10-12 cm ölçülerine ulaşmaktadır. Kutsal 

alanda tüm bu örneklere baktığımızda tapınağa ait tüm bloklar üzerinde genel tip 

kurtağzı yuvasının standart bir ölçüde olduğunu görmekteyiz. Sütun tamburlarında 

anathrosisin ortasına yerleştirilmiş üst kısmında 5x2 cm; alt kısımda genişleyerek 8-

10x2 cm ölçülerindedir. Asalında Karia-İonia tipine göre daha pratik ve kullanışlı 
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olan bu tipin tapınak genelinde neden daha az kullanıldığı cevaplamayı bekleyen bir 

soru olarak kalmaktadır. Tapınak geneline baktığımızda bu tip kurtağzı yuvasının 

sadece bir grup sütun tamburu dışında başka herhangi bir mimari blok üzerinde 

kullanılmamıştır. Kutsal alan içerisinde diğer yapılarda; atların tavan kasetlerinde, 

stoalara ait sütun tamburlarında kullanıldığı görülmektedir.    

Lagina Hekate Tapınağına ait XST7, XST6, XST12, XST13, XST17, KS11 

numaralı sütun tamburları üzerinde görmekteyiz. Tüm örneklerde aynı ölçülerde 

olmasına rağmen, yapısal olarak farklılık göstermektedir. Örneğin XST12 de 

anathrosis içerisinde 7x5x1 cm ölçülerinde yapılan bir dörtgen oyuk içerisine 

yerleştirilmiştir (Çiz. 27-Res.48-49). 

4.2.2.2 Karia İonia Tipi  

Lagina Hekate Tapınağı’nda mimari bloklar üzerinde görülen en yaygın tipteki 

kurtağzı yuvasıdır (Çiz.28). Genel tipte kullanılan kurtağzı yuvasından farklı olarak 

tek parçadan oluşmaktadır. Karia-İonia tipi kurtağzı yuvası kare veya dikdörtgen 

formlu yuvanın bir kenarının yine genel tipteki gibi alt kısımlara doğru genişletilmesi 

ile oluşturulan kurtağzı yuvasından oluşmaktadır (Res.50). Bu tip kurtağzı kaldırma 

kancasıyla yakından ilgilenen Prof. Pedersen, Anadolu'nun Karia ve İonia 

bölgelerindeki sekiz antik kentte görülmesinden dolayı bu tip kurtağzına “Karia-İonia 

tipi” adını vermiştir ve bunun Hekatomnidler Dönemi mimarisinin tipik bir kullanımı 

olarak Mausollos zamanından erken Hellenistik Dönem’e kadar Batı Anadolu ile 

sınırlı olduğunu eklemektedir
107

. Söz konusu örneklerin bulunduğu şehirlere ve 

yapılara baktığımızda daha ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. Ephesos Artemis 

Tapınağı ve Sunağı
108

, Sardes Artemis Tapınağı, Priene Athena Tapınağı, 

Halikarnassos Mausolleumu, Belevi Mausolleumu, Labraunda Zeus Tapınağı ve 

Propylonu ve Magnesia Artemis Tapınağı
109

  ile Lagina Hekate Kutsal Alanı da 

eklendiğinde dönemin önemli yapıları olarak karşımıza çıkmaktadır (Tablo 1).  
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 Pedersen 2001/2002, 114. Ayrıca Pedersen bu tanımı yaptığında henüz Magnesia Artemis ve 

Lagina Hekate Tapınaklarındaki kullanımını bilmemektedir. 
108
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Tablo 1 Karia- İonia Tipi Kurtağzı Yuvasının Anadolu’da Görüldüğü Yapılar
* 

Yer Yapı 
Mimari 

Eleman 
Ölçü (cm) 

Dönem 

(MÖ) 

Kullanım 

Şekli 

Efes Artemis 

Tapınağı 

Başlıklar 23x21x18 350 Tekli 

Artemis 

Tapınağı 

Altarı 

Başlıklar; 

Arşitravlar; 

Geisonlar; 

Kasetler 

10x8x5 350  

Halikarnassos Mousoleiu

m 

Başlıklar 

Arşitravlar 

12x12x9 350 Karşılıklı 

Labraunda Zeus 

Tapınağı 

Başlıklar Ante 

Başlığı; Sütun 

Tamburu 

10x7x11- 

15x19x11 

355-344 Tekli  

Priene Athena 

Tapınağı 

Sütun 

Tamburları 

10x5x14 340-156 Çift- Tekli 

Türkkuyusu Tapınak Başlık -- --  

Sardes Artemis 

Tapınağı 

Başlıklar 25x27x25 350-150  

Magnesia Artemis 

Tapınağı 

Sütun 

Tamburları; 

Bir Köşe Siması 

Başlık; Cella 

Duvar Bloğu 

13x11x8 225-150 Tekli  

Belevi Mausolleiu

m 

Friz 12x12x9- 

11x12x7 

249  

Lagina Hekate 

Tapınağı 

İki Cella Duvar 

Bloğu İki 

Plaster Başlığı  

Bir Duvar 

Arşitravı Sütun 

Tamburları 

Korinth 

Başlıkları 

15x16x10- 

16x16x12 

125-80 Bloğun 

merkezinde 

Tekli 

 

Ephesos uygulamasında, kurtağzı yuvası değil aynı zamanda zıvana yuvası 

olarak kullanılan prizmatik yuva başlığın merkezinde yer almaktadır. Dolayısıyla 

kurtağzı yuva ağırlık merkezinin dışında kalmakta ve başlık merkezden kaldırılmadığı 

için yamuk olarak kalkmaktadır
110

. Sardes Artemis tapınağında ise 25x27x20 cm 

ölçülerindeki Karia-İonia tipi kurtağzı yuvaları da, Ephesos’daki gibi sadece 

başlıklarda karşımıza çıkmaktadır. Diğer bloklarda ise genel tipte yuvalar 

görülmektedir. Ancak Ephesos’dan farklı olarak, burada başlıklarda gördüğümüz 
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Karia-İonia tipi yuvaların sağında ve solunda birer tane daha, ufak boyutlu genel tipte 

kurtağzı yuva bulunmakta, bunların yanında da bir adet kenar dübeli yer almaktadır. 

Yine Ephesos’dan farklı olarak, Karia-İonia tipi yuvaların kurtağzı yuvaları başlıkların 

merkezinde olacak şekilde yapılmışlardır, bu da başlıkların dik olarak kaldırılmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca Sardes’de de yuvaların kare kısımlarının dübel yuvası olarak 

kullanıldığını gösterecek herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Arşitravlarda bu 

yuvaların karşılıkları yoktur
111

. Belevi Mausolleionu’nda da Priene Athena 

Tapınağı'nda olduğu gibi Karia-İonia tipi yuvanın iki farklı uygulaması da 

görülmektedir. Dor frizi üzerinde ortalama 20x18x10cm ölçülerinde çift Karia- İonia 

tipi yuva görülmektedir
112

, Bir Korinth başlığında da tek Karia-İonia tipi yuva 

görülmektedir
113

, Büyüklük ve tip bakımından çift Karia-İonia tipi yuva uygulaması 

Priene Athena Tapınağı'nın arşitravlarında görülen aynı tip yuvayla karşılaştırılabilir
17

. 

Burada da yuvanın büyüklüğü yanında fazla derin olmaması ilginç bir benzerlik 

olabilir. Genelde İon düzenindeki yapılarda ve başlıklarında gördüğümüz Karia- İonia 

tipi yuva, burada ilk ve son defa olarak dorik bir elemanda ve Korinth başlığında 

görülmektedir
114

. Ayrıca bunlara, “Karia-İonia tipi” kaldırma kancasının Anadolu 

dışındaki bilinen tek kullanım yeri olarak Yunanistan'ın Olympia antik kentindeki 

Zeus Tapınağı ile Echo Stoası arasındaki alanda yer alan bir heykel kaidesi olduğu göz 

önüne alındığında “Karia-İonia tipi” kaldırma kancası ve yuvasının Anadolu 

mimarisinin bir karakteristiği olduğu ortaya çıkmaktadır. Pedersen bu listeye 

Olympia’daki Ptolemaios anıtını da eklemektedir. Anıtın başlığında çapraz olarak 

kırılmış, 0,19x0,19 m. ölçülerinde ve 0,16 m derinliğinde bir yuva bulunmaktadır. 

Anadolu’daki büyük boyutlu örnekleri göz önünde bulundurarak bunu da Karia-İonia 

tipi yuva olarak kabul etmektedir
115

, Bu sütunun yayınını yapan Hoepfner ise bunun 

zıvana yuvası olabileceğini söylemektedir, Yukarıdaki örnekler incelendiğinde Lagina 

Hekate Tapınağında bu tipin kullanılmasının nedeni de belli olmaktadır. Yukarıda 

sayılan örneklerle karşılaştırıldığında Lagina Hekate Tapınağı bu tipin sadece taşıyıcı 

elemanlarda ve yukarıda sayılan örneklerden daha fazla kullanılması ile diğerlerinden 
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ayrılmaktadır. Ayrıca Magnesia Artemis ve Sardes Artemis tapıklarından farklı olarak 

sütun tamburlarının ve başlıkların tam merkezine yerleştirilmiştir. Diğerlerini aksine 

ikili yerine tekli kullanım mevcuttur. Ölçüleri 16x16x18 ile 15x15x13 m arasında 

değişmektedir. Bloğun büyüklüğüne göre kurtağzı yuvası da büyümektedir.  Örneklere 

bakıldığında Karia-İonia Tipi kurtağzı yuvasının Lagina Hekate Tapınağı’nda da 

görülmesi bu tipin Helenistik Dönemin sonlarına kadar da kullanıldığı görülmektedir. 

Diğer yapılarda sadece birkaç örnek üzerinde rastlanılan bu kurtağzı yuvası Lagina 

Hekate Tapınağı’nda en çok kullanılan kaldırma yuvasıdır. Yapının üst yapı dışında 

taşıyıcı elemanların tamamında kullanılmıştır.  

Tapınağa ait sütun tamburlarında özellikle kullanılan bu tipin kaide dışında 

başlık dâhil olmak üzere tüm taşıyıcı elemanlarda kullanılmıştır. Lagina Hekate 

Tapınağı’na ait 95GDAB01 ve 95GDAB02 numaralı plaster başlıları üzerinde 

10x16x7 cm ölçülerinde merkeze yerleştirilmiştir. DPT65 ante bloğu, yine aynı 

şekilde yerleştirilen kurtağzı yuvasının bir kısmı kırıktır. Elimizdeki parça üzerinde 

kesitli profili olan yuvanın Karia-İonia olduğu aşikârdır.  GB2, DB1, KB2 numaralı 

korinth başlıklarında ise 15x13x5 cm ölçülerindedir. Yine aynı şekilde merkeze 

yerleştirilmiştir. XST08, XST09, XST10, XST11, XST12, DS12, DS18, DS21, BS33, 

BS38 numaralı sütun tamburları, DPT53, DPT54 ve DPT55 numaralı duvar blokları 

üzerinde bulunmaktadır (Res. 51-53). Hemen hemen tüm örneklerde aynı olan Karia-

İonia tipi kurtağzı yuvalarının ön geçiş alanı 15x10 cm; kancanın oturduğu kısımla 

beraber bu ölçü 15x16 cm olmaktadır (Çiz. 29).  Genelde kare formlu bir ön yuvaya 

sahip olan bu kurtağzı yuvası, bazı sütun tamburları üzerinde dikdörtgen formlu 

olmaktadır. DS21 numaralı sütun tamburu üzerindeki örnek 7x15 cm ölçüleri ile buna 

örnek gösterilebilir (Çiz. 30-Res. 54).  Yukarıda envanter numaralarını saydığımız 

bloklar üzerinde birbirilerine yakın ölçüde olmaları ve aynı tipte olmalarını dikkate 

alırsak Lagina Hekate Tapınağı’na taş temin eden etkili bir atölyenin olduğunu 

kanısına varmaktayız. Anlaşılan o ki Antik Dönem’de taşçı ustaları yalnız taşlar 

üzerinde harf kazıyarak değil, yaptıkları işçilik farkları ile de imzalarını atmışlardır. 

Tapınağa ait iki sütun tamburu üzerinde görülen diğer bir kaldırma yuvası ise 

Karia-İonia ve Magnesia tipi kurtağzı yuvasının karışımı gibidir. Magnesia tipi 

kurtağzı yuvası Karia –İonia tipine benzemektedir. Kullanım prensibi aynı olmasının 

yanında Karia-İonia tipi kurtağzı yuvasından farklı olarak uzun kenara paralel değil 
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dik olarak geçirilmesidir
116

. Yine Karia-İonia tipi gibi prizmatik bir yuvadan asıl 

oturacağı boşluğa yerleştirilip oynamamasını sağlamak amacıyla ahşap takoz ile 

desteklenmiştir. Sadece iki adet sütun tamburunda görülen bu tip yaygın olarak 

kullanılan bir yöntem değildir (Çiz.31). Magnesia Artemis Tapınağı’nda yalın olarak 

kullanılan bu kurtağzı, Lagina Hekate Tapınağı’nda Karia İonia tipi ile beraber 

kullnılmıştır. Lagina Hekate Tapınağı’ndaki örnekler Magnesia’daki örneklerden 

farklı olarak Karia-İonia tipinin karışımı gibidir (Çiz.32). Biz bu şekilde kullanımın, 

ilk olarak yapılan Karia-İonia tipinin kırılmasından dolayı alternatif olarak bu tipin 

kullanıldığını düşünmekteyiz. Zira her iki örnekte de Karia-İonia tipinin tahrip olmuş 

durumu mevcuttur (Res. 55-56). Magnesia Artemis Tapınağına ait bloklarda bu örnek 

kare formlu bir geçiş ve bu geçişin kenarına dikaçılan yuvanın birleşiminden 

oluşurken
117

; Lagina Hekate Tapınağı’ndaki örnekte önce Karia-İonia tipinde yapılmış 

yuva daha sonra kancanın oturacağı kısım Magnesia örneğinde olduğu gibi üçgen 

kesitli yuvanın içine ikinci bir yuva daha açılması ile oluşturulmuştur
118

. Lagina 

Hekate Tapınağı’ndaki kullanımının ikincil olduğunu gösteren bir diğer bulgumuz ise 

açılan bu yuvanın bloğun tam merkezine oturmamasıdır. Blok üzerinde birincil 

yapılan kurtağzı yuvası merkeze denk geldiği halde Magnesia tipinde yapılan bloğun 

kenarına biraz daha yaklaşmaktadır (Çiz. 33).  Batı Anadolu’da şuana kadar yapılan 

çalışmalarda sadece iki yapıda karşımıza çıkması nedeniyle yaygın ve uzun süreli bir 

kullanıma sahip olduğu söylenemez
119

. Bu yöntemin kullanımı daha çok ilk açılan 

yuvanın kırılmasına alternatif olarak düşünülmüş olmalıdır (Res.57).  

4.2.2 Küskü Yuvaları  

Küskü yuvaları blokların yerine yerleştirildikten sonra yerlerine tam 

oturmalarını sağlamak amacıyla blokların kendi yan yüzlerine ve ya alt sıraya ait 

blokların üzerlerine kazınan üçgen veya silindirik formlu küsküye dayanak sağlamak 
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amacıyla yapılan oyuklardır (Çiz. 34-35) küskü yuvaları bloğun itileceği yönün ters 

tarafında, bloğun oturacağı çizginin bir küskü çubuğunun işleyebileceği kadar 

mesafede olmalıdır
120

 (Res. 58). 

Lagina Hekate Tapınağı blokları üzerinde iki tip küskü yuvası bulunmaktadır. 

Genel tip ve üçgen kesitli tip. Tapınağın tüm üst yapıya ait blokları üzerinde genel tipte 

küskü yuvaları özellikle arşitrav, dentil blokları, duvar bloklarının üst yüzeyleri, bazı 

başlıklar, alt yapısında ise toichobat ve krepisi oluşturan bloklar üzerinde bulunmaktadır. 

Bu bloklar üzerinde yer alan küskü yuvaları genelde dörtgen formunda dip kısma doğru 

daralan üçgen kesitlidir. Üçgen formunda olan küskü yuvaları ise alınlık blokları üzerinde 

görülmektedir. Üst yüzdeki küskü yuvaları arası mesafe ölçüldüğünde üste gelecek bloğun 

nereye oturduğu tam olarak açığa çıkar. Çünkü bu blokların yanaşacakları bloklara, 

aralarında hiç boşluk bırakılmadan yanaştırılması şarttır. Blokların milimetrik olarak 

kaydırılmaları gerekir121. Bazen yerleştirilecek bloğun her iki kenarında da küskü yuvası 

bulunur. Bu durumu Hansen köşe blokları ile ilgili olduğunu aktarır. Hansen’e göre bir 

köşe bloğu küskü yuvası olmadan yerleştirmek imkânsızdır122. 

4.2.2.1 Üst Yüzeyde Bulunan Küskü Yuvaları 

4.2.2.1.1 Genel Tip Küskü Yuvaları 

Antik bir yapıda mimari bloklar üzerinde en çok karşımıza çıkan Küskü 

yuvalarıdır. Yatay veya düz blokların ileri/geri, sağa/sola kaydırmak için kullanılan 

küskü çubuğuna dayanak noktası sağlamak amacıyla yapılmışlardır. Genelde 

bulunduğu nokta üste gelecek bloğun şekline ve ölçüsüne göre açılır. Lagina Hekate 

Tapınağı’nda bu tipe örnek olabilecek çok sayıda blok mevcuttur. Birçok örnek bir biri 

ile aynınıdır. Bunlar AD12, AD21, AD22, AD23, AG15, AB15, AG11, AG14, AG17, 

AG34 numaralı sütun arşitravları; 00K03,  DA01, DA02, AG35, AG08 AD27, AG6, 

AD9525,  AG04 ve AG19 numaralı duvar arşitravları,  XFB01, XFB02, XFB03, 

GPT11, GPT25, GPT82, GPT89 numaralı friz blokları ve GPT32, XD01 numaralı diş 

sırası üzerinde belirgin olarak korunmuştur. Bunun yanında friz blokları, naos 

duvarına ait ortostad ve diğer duvar blokları, dentil sıraları ve stylobat üzerinde bu tip 

küskü yuvaları bulunur. Stylobat bloklarının hemen altında yer alan krepidoma 

sırasının güneydoğu köşesinde çapraz konumlu küskü yuvalarının üste gelen stylobat 
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bloğunun nasıl yerleştirildiğini, yerine tam oturtulurluğunu gösterir. Köşe stylobat 

bloğu aynı anda iki küskü kullanılarak yerleştirilmiş olmalıdır. Koruna gelen Küskü 

yuvaları incelendiğinde bu durum ortaya çıkmaktadır (Çiz. 36-Res. 59). Tapınağın 

kuzeydoğu köşesinde kırılmış olan krepidomaya ait blokların alt kısmında euthynteria 

blokları üzerinde rahatça görülebilecek durumdadır. Bu bölümdeki küskü yuvaları 

dörtgen formlu olup alt kısma doğru daralmaktadır. Boyları 5-3 cm arasında değişen 

buradaki küskü yuvaları keski ile düzgün bir form verilmeden açılmışlardır. Tapınağın 

güney bölümünde stylobatın al kısmına denk gelen basamak sırasına ait blok üzerinde 

görülen örnek 5x2x1 cm ölçülerindedir. Yine güneybatı köşede eksik olan stylobat 

bloklarının alt kısmında gördüğümüz küskü yuvaları yukarıda da bahsettiğimiz gibi 

köşe stylobat bloğunu yerleştirmek için açılmış 5x2x1 cm ölçülerinde iki adet küskü 

yuvası yer almaktadır. Aynı plana sahip Küskü yuvaları pronaosun doğu duvarına ait 

toichobat blokları üzerinde de görülmektedir. Üç dış ve üç iç toplam altı bloktan 

oluşan doğu toichobat blokları üzerinde dik olarak konulan orthostad bloklarını 

yerleştirmek için açılmış 6x2x2 ve 5x2x1 cm ölçülerinde küskü yuvaları 

bulunmaktadır. Daha iyi korunmuş durumda olan bu kısımdaki küskü yuvaları 

osthostad bloklarının nasıl yerleştirildiğini sağlıklı bir biçimde vermektedir. Duvar 

bloklarında aynı şekilde görülen küskü yuvaları yine bloğun yerleştirilme şekline göre 

açılmış ve blok yerine oturduğunda kapanacak noktaya denk getirilmiştir. Duvar 

bloklarının üst yüzeylerinde zıvana yuvasının hemen yanında açılmış küskü yuvaları 

mevcuttur. Burada bazı bloklar üzerinde yatay akıtma kanallarının olmaması 

zıvananın üst yuvaya oturmasını sağlamak amacıyla bloğun biraz kaldırıldığını 

düşündürmektedir. KT93.15 üzerinde yer alan tek küskü yuvası 2x3x1 ölçülerinde 

kare formuna yakın biçimde açılmıştır. DPT46 numaralı blok üzerinde ise  “L” harfi 

oluşturacak şekilde çok düzgün açılmış 7x2x1 ölçülerinde iki küskü yuvası üste gelen 

bloğun ileri doğru sürüldüğünü birleşen yanı açık zıvana yuvasından anlıyoruz. Arka 

kısmında kenet veya zıvana yuvasının olmaması köşe bloğu olduğunu göstermektedir. 

DPT32 numaralı blok üzerinde ise ortada bir ve bunun uçlarına denk gelecek şekilde 

açılmış iki olmak üzere toplamda üç küskü yuvası açılmıştır (Res. 60-61). BPT39 ve 

DPT184 üzerinde de aynı plana göre açılmış 7x2x2 cm ölçülerinde küskü yuvaları yer 

almaktadır (Çiz. 37-40).  
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 Başlıklar üzerinde hiç rastlanılmayan küskü yuvaları tapınağın üst yapısında 

yine karşımıza çıkmaktadır. Özellikle arşitrav blokları üzerinde üst kısma oturacak friz 

bloğunu oturtmak için çok sayıda küskü yuvası açılmıştır. Bir blok için bazen beşten 

fazla küskü yuvası kullanılmıştır (Çiz. 41-Res. 62). Arşitravlar üzerinde açılan küskü 

yuvaları çoğunlukla aynı olmasına rağmen farklı örnekleri mevcuttur. Arşitravlar 

üzerinde yaptığımız çalışmalar neticesinde dört farklı plana göre açılmış zıvana 

yuvalarının olduğunu fark ettik
123

. Bazı arşitravlar üzerinde ise hiç işlenmemiştir. XA1 

üzerindeki örneklere bakacak olursak bu örneğimiz üzerinde genel tipte açılmış sekiz 

adet küskü yuvası mevcuttur (Res. 63). Aynı şekilde bu küskü yuvalarının alt kısmına 

gelecek nokta da öncekilere dik açılmış iki adet daha küskü yuvası yer almaktadır. Bu 

blok büyük olasılıkla köşe bloğunun arkasına denk geldiği için köşeye denk gelen friz 

bloğu üzerine konulmuş ve buradan küskü çubuğu ile kaydırılarak yerine 

oturtulmuştur. Ayrıca köşeye denk gelen arşitravlardan XA4 numaralı arşitrav 

üzerinde hiç küskü yuvası açılmamıştır (Çiz.42). Elimizdeki diğer bir örnek AG17, bu 

arşitrav bloğu üzerinde yedi tane küskü yuvası açılmıştır (Çiz.43). Fakat küskü 

yuvaların konumları farklıdır. Birbirine paralel ve çapraz olan bu küskü yuvalarının 

üste gelecek bloğun dairesel bir hareketle yerine oturtulduğunu gösterir. XA2 üzerinde 

daha düzgün planda yerleştirilmiş üçü yana üçü de ileriye doğru kaydırmak için 

açılmış altı küskü yuvası açılmıştır. Ölçüleri AG17 ile aynıdır (Çiz. 44-Res.64). AD21 

üzerindeki küskü yuvaları elimizdeki en iyi örnektir (Res.65). Burada küskü yuvaları 

bir birinin aynısı ve aynı doğrultuda açılmıştır. 5x2x1 cm ölçülerinde iki yana iki de 

ileri kaydırma için açılmış dörtgen formlu dört adet küskü yuvası açılmıştır.  

Duvar arşitravları üzerinde çok nadir olarak küskü yuvaları açılmıştır. Bir 

örnek dışında fazla örneği yoktur. AB24 numaralı bu naos arşitravının ön kısmının 

ortasında dörtgen formunda bir küskü yuvası yer almaktadır(Res.66). Duvar 

arşitravaları üzerinde küskü yuvalarının az olması normal anathrosisten daha kaba 

olarak yapılan anathrosisin küskü çubuğu için dayanak olarak kullanılmış olmalıdır 

(Res.67). Friz bloklarında da yer alan kanırtama yuvaları duvar blokları ile büyük 

benzerlik göstermektedir. Aynı plana göre açılan örnekler bulunurken, farklı 

uygulamalarda söz konusudur. Genelde biri ortaya ön- arka doğrultusunda uzanır, 
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diğerleri ise sağ sol uzantısında ortada yer alan yuvanın uçlarına denk gelecek 

şekildedir. GPT11 numaralı friz bloğu üzerinde gördüğümüz bu örneğin dışında 

GPT89, XFB1, XFB2, XFB3 numaralı bloklar üzerinde aynı plana göre yerleştirilmiş 

küskü yuvaları bunmaktadır (Çiz. 45-Res. 68). Bunların dışında farklı bir planda 

yerleştirilmiş iki örnek daha bulunmaktadır. Diğerlerinden farklı olarak bloğun orta 

eksenine denk gelen daha geniş ve paralel açılmış şekildedir(Çiz. 46-Res. 69). 

Çizimde de görüldüğü gibi GPT25 üzerindekiler farklı bir plandadır. Diş sıraları 

üzerinde bulunana küskü yuvaları da arşitrav üzerinde yer alanlarla aynı olmasına 

karşın biraz daha küçük ebatlı ve üst köşeleri elipse benzer biçimdedir (Çiz. 47-

Res.70). Güney alınlığa ait bloklar üzerinde hem genel tip hem de üçgen kesitli küskü 

yuvaları mevcuttur. Bir birlerinin köşesine denk gelen yuvalar, yatay geisonun 

yerleştirilmesi sırasında tepe kısmına doğru eğik düzlemde eğimin tersine itilen geison 

bloğunun ikinci işlem olan sağlamlaştırma için sabit tutmasını sağlamaktadır. Bu 

nedenle üçgen kesitli yuva ile itilen blok genel tip yuva sayesinde sabit tutulmakta ve 

sağlam oturması sağlanmaktadır. Alınlık blokları üzerindeki örnekler diğer 

örneklerden biraz daha büyük ve derin yapılmıştır (Res.71). Toplamda 12 adet açılan 

küskü yuvalarının üç tanesi bloğun altan kaldırılarak ileri doğru hareket ettirilmesi 

içindir. Bloklar üzerinde yer alan küskü yuvaları 7x3x2 cm ölçülerinde olup biçimsel 

olarak düzgün bir form tutmamaktadırlar. 

4.2.2.1.2 Üçgen Kesitli Küskü Yuvaları 

Genel tip küskü yuvası dışında yüzeye yapılan üçgen formlu Küskü 

yuvalarıdır. Daha çok blokların eğimli olan yüzeylerde bloğun yukarı kaydırmak ve 

blok sabitlenene kadar uygun pozisyonda tutmak için yapılan yuvalardır
124

. Tapınak 

genelinde kullanımı yaygın değildir. Tapınağa ait alıklık blokları, DPT46; DPT46; 

BPT32 ve KT95.6 numaralı duvar blokları üzerinde örnekler bu guruba girecek 

özelliktedir
125

 (Res. 72-73). Bu bloklar üzerinde yer alan üçgen kesitli küskü yuvaları 

alt kısımdan yüzeye yakınken yukarı doğru 1,5 cm ile 2 cm arasında değişen derinliğe 

ulaşır. Küskü yuvasının yönü doğrultusunda üst bloğun hangi yönde ittirildiğini 

öğrenmekteyiz. Alınlık bloklarında küskü yuvalarının hemen zıvana yuvalarının alt 

kısmında açılmış olmaları sabitleme işlemi tamlanana kadar bloğun küskü yardımı ile 
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sabit tutulduğunu gösterir (Res.74). Yine duvar bloklarına baktığımızda birkaç blok 

üzerinde bu tipi görmek mümkündür. BPT32 ve DPT46 numaralı bloklar üzerinde 

genel tip küskü yuvalarını dik kesen 7x2x2 cm ölçülerinde üçgen kesitli küskü 

yuvaları bulunmaktadır (Res. 75-76).  Benzer örnekleri Magnesia Artemis 

Tapınağı’nın arşitravı
126

 ve Paros Artemis Tapınağı’na ait euthynteria bloğu üzerinde 

görülmektedir
127

. Arşitravlar üzerinde nadir olarak rastlanılan bu tipin duvar 

bloklarında sığ örnekleri mevcuttur. 

4.2.2.2 Yan Yüzlerde Bulunan Küskü Yuvaları  

Blokların üst yüzlerinde olduğu gibi yan yüzlerinde de küskü yuvaları bulunur. 

Bu küskü yuvaları normallerinden farklı olarak bloğun yan yüzünde açılmış bir zıvana 

yuvası görünümündedir (Res. 77-78). Üst yüzeylerdeki küskü yuvalarında farklı 

olarak yan yüzünde açılan bloğun yerleştirilmesine yöneliktir (Çiz. 48). Lagina da 

yaptığımız çalışmalar neticesinde bu tipin olduğu iki arşitrav bloğu tespit edilmiştir. 

Bir sıraya ait sadece iki örneğin olması bu tip küskü yuvasının sıranın son bloğu 

yerleştirilirken kullanımından kaynaklanmaktadır. Daha çok duvar blokları üzerinde 

örneğine rastlanan bu tipin bazı bloklarda gereğinden fazla olması bloğun birçok kez 

yerinden oynatıldığını gösterse de halen cevaplamayı bekleyen önemli bir soru olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu tip küskü yuvalarının işlevsel olabilmesi için en son 

yerleşecek bloğun her iki kenarına ve bu bloğun oturacağı yerin her iki tarafında 

bulunan bloklarda dayanak noktalarının bulunması gerekmektedir. Lagina Hekate 

Tapınağı’na ait, AD22 numaralı sütun arşitrav kısa kenarında, eğimli olarak kazınmış 

ve yanına yanaşacak arşitrav bloğunun yan yüzüne açılan küskü yuvası için dayak 

noktası oluşturulmuştur. (Res. 79). Kutsal alanda örneklerini altara ait bloklar üzerinde 

karşımıza çıkmaktadır. 

Küskü yuvaları antik mimaride blokların konumlarını ve yerlerine tam 

oturmalarını sağlamak adına çok iyi derecede hesaplanan aralılara sahip olmalıdırlar. 

Örneğin AG17 numaralı arşitrav bloğu üzerinde çok az mesafelerle açılan küskü 
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yuvalarının üst kısma gelen bloğun kaç hareket sonra tam yerine oturduğunu 

gösterir
128

.   

4.3 BAĞLANTI VE SAĞLAMLAŞTIRMA TEKNİKLERİ 

 Antik Dönem’de bir yapıyı oluşturan gerek düşey gerekse yatay elemanları 

alt/üst ve sağ/sol olarak bir birbirlerine bağlanıp sağlamlaştırılması için yapılan 

uygulamalardır (Çiz. 49-50) (Res. 80- 81). Bir yerin eğimi ve deprem olasılığı arttıkça 

kenet ve zıvana kullanımı yaygınlaşmaktadır. Kare ve dikdörtgen planlı oturan yüzleri 

olan elemanların yatay bağlantısını sağlamak amacıyla metal geçirmeler vardır129. 

Önemli bir diğer sorunda yapının olduğu bölgede sık sık yaşanan depremler
130

. Bu 

nedenle blokların sağlamlaştırılması hayatı derece önem taşıyan bir uygulama halini 

alıyor. Lagina Hekate Tapınağı’nın bulunduğu coğrafya bugün bile birinci derecede 

deprem bölgesidir
131

. Antik bir yapıda bloğun sağlamlaştırılması birçok işlemin 

birleşmesi sonucunda mümkün olmaktadır. Bunlar Kenet yuvaları ve kenetler, 

zıvanalar ve akıtma kanalarıdır. 

4.3.1 Kenet Yuvaları ve Kenet Bağlaçları 

 Kenet Bağlacı, kesme taş blokları bir birine bağlayan ahşap ya da demirden 

yapılmış yatay bağlantı öğesidir. Ana bağlayıcı olan demir kenet bağlacı etrafı 

sıvılaştırılan kurşun ile doldurulmaktadır
132

. Miken dönemine ait yapılarda özellikle 

ahşaptan yapılan elemanlarda bağlantı için kırlangıçkuyruğu şeklindeki kelepçeler 

kullanılırdı
133

. Anadolu’da en erken örnekler M.Ö. 2. bine aittir
134

. Bu örneklerinden 
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biri Boğazkale Tapınak I’in deposunun duvarlarını oluşturan iki blok üzerinde 

karşımıza çıkmaktadır
135

. Bir diğer örnek ise Zincirli’de yapı aşamasında 

kullanılmayan kenet, kırık bir kaidenin onarımı için kullanılmıştır. 6. yy’da “Z” kenet 

tipini ve çift “T” kenet; 4. yy’dan sonrada “U” kenet yaygınlaşmıştır(Çiz. 51). 6. 

yy’dan beri Batı Anadolu’da bilinen U kenet bu dönemde dar bir kullanıma sahiptir
136

. 

Taş blokların daha önceden tasarlanan sırasında sabit tutmak çok dikkatli olunduğunu 

bugün bloklar üzerinde kalan izlerden öğreniyoruz
137

. Birçok tipte karşımıza çıkan 

kenetlerin Nylander’e göre en eski tipi kırlangıçkuyruğudur
138

.  

Lagina Hekate Tapınağı’na ait bloklar üzerinde en çok rastlanan kenet tipi “U” 

tipi kente yuvalarıdır. Bunan yanında ikici olarak kırlangıçkuyruğu içerisinde “U” 

kenet yuvası en çok kullanılan tiptir. Kırlangıçkuyruğu yuva tipi direk olarak değil de 

daha çok kırlangıçkuyruğu yuva içerisinde “U”  kenet tipidir (Çiz. 52). Yanaşan 

blokların büyüklüğüne göre değişen sayılarda ve açılan kenet yuvasının tipine göre 

açılmış yuvalara uygulanmaktadır
139

. Yuvaya oturtulan kenetin sabitlenmesi ve daha 

iyi oturmasını sağlamak
140

 ve demir kenetin esneyerek taşa zarar vermesini 

engellemek amacıyla yuvaya yerleştirilen kenet üzerine ve yanlarına eritilmiş kurşun 

dökülerek kenet yuvaya perçinleniyordu. Kurşun, kenedin esnekliğini sağladığı gibi; 

hava ile temasını da engelleyerek oksidasyonuna da engel olur. Kenetler yatay 

elemanları bağlamanın yanında Antik Dönem’de yapılan restorasyon ve tamirat 

çalışmalarında da kullanılmıştır. Lagina Hekate Temennosu’da 2002 yılında tapınağın 

batısında yapılan çalışmalar sırasında bir diş sırası üzerinde bulunan kurşunla kaplı 

kenet yapılan restorasyonu belgelemektedir
141

. Aynı durum kuzey cella duvarının alt 

kısmındaki toichobat bloklarında da mevcuttur (Res.82).  Kenetler kısa yan yüzün 

kenarında yer alır ve büyüklüğü bloğun uzunluğuna bağlı olarak 12x3cm ila 8x2,5 cm 

arasında değişmektedir.  
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4.3.1.1 Kırlangıçkuyruğu Yuva İçerisinde “U” Kenet Tipi 

 Lagina Hekate Tapınağı’nda yatay elemanları bağlamak için en çok kullanılan 

ikinci tip olarak karşımıza çıkmaktadır. Tapınağın alt yapısından friz bloklarına kadar 

sütun tamburları dışında tüm yapı elemanları üzerine kullanılmıştır. Alt yapıda 

tapınağın güneydoğu köşesinde krepidoma ve pronaosa ait toichobat blokları üzerinde 

bulunan bu tip kenet yuvası üst yapıda arşitrav, friz blokları ve diş sırasında karşımıza 

çıkmaktadır. Boyutları bulundukları bloklara göre değişiklik göstermektedir. 

Euthynteria ve toichobat bloklarında en küçük boyutta olan kenetler, üst yapıda 

arşitravda en büyük ölçüsüne ulaşır. Cellaya ait duvar blokları üzerinde görülen kent 

yuvalarının kutsal alanda diğer örnekleri propylonun stylobat ve krepis blokları 

üzerinde görülür. Anadolu’da benzer örnekler Magnesia Artemis Tapınağı
142

, Asos 

Athena Tapınağı, Panionian
143

 ve Labraunda’daki
144

 yapılarda görülmektedir. MÖ 6. 

yy’ın başından itibaren kırlangıçkuyruğu kenet yuvası kullanılmaktadır
145

. Anadolu’da 

da bu dönemde görülen kırlangıçkuyruğu yukarıda bahsettiğimiz gibi 

kırlangıçkuyruğu yuva içerisinde “U” tipi kenettir(Res. 83).  

 Lagina Hekate Tapınağı’na ait GPT11, GPT30, 00GPT25, 00GPT55, 

00GPT89, DPT17 numaralı friz blokları üzerinde uzun kenardan 7 cm içeride 5x3 cm 

ölçülerinde kenet yuvaları mevcuttur(Çiz. 53-Res.84).  Bu yuvalar birleşen kısımda 

1,2 cm genişliğe sahipken arka kısımda blok iç kısmına doğru 3 cm’lik bir genişliğe 

ulaşacak şekilde yay oluşturmaktadır. 00GPT43 numaralı dentil bloğunda sol 

kenarında yine friz blokları ile aynı ölçülerde bir tanesi korunmuş kenet yuvası 

görülmektedir. Bloğun kırık olmasından dolayı sadece bir örneği korunmuştur ama 

büyük ihtimalle benzer örneklerde olduğu gibi bunun simetriğinde, paralelinde ve 

çaprazında da aynı tipte kenet yuvaları olmalıydı. 01GPT4 numaralı güney alınlığa ait 

köşe bloklarının üst kısımdaki bloklarla birleştiren noktalarda kullanılmıştır. Burada 

biraz daha büyük ölçülere sahip olan kenetlerin bloğun ebadına göre büyüdüğünü 

görmekteyiz.  BPT114 numaralı duvar bloğun hem kısa kenarlarında hem de uzun 

kenarlarında açılmıştır (Çiz. 54). Bu blok üzerinde kısa kenarlarda birer tane uzun 

kenarlarda ise iki tane kenet kullanılmıştır(Res. 83. Bloğun iç kısmının kaba yonu 
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olarak bırakılması aynı ebatlarda ve biçimde bir blokla birleştirildiği ve uzun kenarda 

bulunan kenetlerle bir birine bağlandığını görmekteyiz.  

 Arşitravlar üzerinde çok az örneğine rastlanılan bu tip kenet yuvası AG17 

numaralı arşitrav üzerinde koruna gelmiştir(Çiz. 55-Res. 85). Alanda başka 

örneklerinde olduğunu tahmin etmekteyiz fakat kenet yuvasının konumu ve blok 

yapımı için kullanılan mermerin iri taneli yapısı nedeniyle tahrip olduğu ve bugün bu 

örneklerin seçilemediğini görmekteyiz. Arşitrav üzerindeki örnek daha derin işlenmiş 

ve tam kırlangıçkuyruğu görünümündedir. Fakat içersinde yer alan ve kenedin 

uçlarının oturduğu daha derin dörtgen formlu deliklerden “U” tipi olduğu 

anlaşılmaktadır. Tapınağa ait kuzeydoğu krepidoma ve pronaos toichobat blokları 

üzerinde de karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda yer alan kenet yuvaları toichobat 

bloklarını hem bir biri ile hem de naosu pronaostan ayıran duvarın alt kısmındaki 

toichobatlarıla bağlamaktadır. Kullanılan kenet ve kenet yuvaları daha öncede 

bahsettiğimiz gibi kırlangıçkuyruğu kenet yuvası içerisine “U” tipi kenet 

yerleştirilmiştir. Kırlangıçkuyruğu görünümü kurşunun yuvaya akıtılması ile 

sağlanmıştır(Çiz.52). Tapınak genelinde bu tip kenet yuvasının uzunluğu arşitravlarda 

20-25 cm uzunluğunda; 6 cm genişliğe sahipken yanaşan kenarına doğru daralarak 

kenet kalınlığına kadar inmektedir. İçerisinde yer alan kenet 16-18 cm uzunluğunda 3-

4 cm kalınlıktadır. Euthynteria blokları üzerindeki kenet yuvaları tapınağın kuzeydoğu 

köşesinde yer alan bloklar üzerinde net görülebilmektedir. Burada açılan kenet 

yuvaları bloğun yan yüzünde dar bir profille başlarken ileri doğru açılmaktadır. 

Başlangıç noktasında 2 cm olan genişlik arka kısımda uçların yapmış olduğu acı ile 5 

cm’ e ulaşır. Kırık olan stylobat bloklarının altında görme imkânımız olan bu kenet 

yuvalarının ölçüleri 10x5 santimetredir.  Bu bloklar üzerinde yer alan kenet yuvaları 

hemen yerleştirme hattının gerisine açılmıştır (Res. 86). Bu bloklar üzerinde sadece 

her yönde tek kenet kullanılmıştır.  Dörtlü olarak kullanılan örneklerde uzun kenardan 

10-12 cm içeride yapılmıştır. Stylobat kısmında daha çok cellanın olduğu bölümlerde 

kullanımı çoğalmaktadır. Burada yer alan blokların daha fazla blokla bağlanmasında 

dolayı aynı blok üzerinde farklı sayıda kenet yuvaları açılmıştır. Yukarıda 

bahsettiğimiz gibi özellikle köşe bağlantısını sağlayan toichobat blokları üzerinde hem 

kuzey-güney hem de batı-doğu doğrultusunda bağlantı yapan noktalarda 7x2 cm 

ölçülerinde kenetler kullanılmıştır(Res. 87).   



 53 

4.3.1.2  “U” Tipi Kenet ( Tablo eklenecek) 

Bu tip kenetler 6. yy’da kullanılmaya başlanmış, Roma ve Yunan mimarisinde 

kullanılan tırnaklı kenet olarak ta bilinen “ ” formunda demir veya bronz 

geçirmeklerdir. 

Lagina Hekate Kutsal Alanı’da en çok kullanılan ikinci kenet tipidir. Alt 

yapıdan tapınağın en üst kısmına kadar tüm yatay bloklarda kullanılmıştır. MÖ 6. 

yy’dan sonra kırlangıçkuyruğu ile birlikte kullanılmaya başlanmış, özellikle Kıta 

Yunanistan’da MÖ 4. yy’da ortaya çıkarak yaygınlaşmıştır
146

. Anadolu’da İonia 

bölgesinde İonialı ustaların Akhemenid yapılarında kullanması ile karşımıza 

çıkmaktadır
147

. Yatay bağlamada taşın oynaması direk keneti etkiler bu nedenle 

önceleri kullanılan kırlangıçkuyruğu kenet tipinin yüzeysel olması blokları oynaması 

durumunda yerinden çıkabiliyordu
148

. Kırlangıçkuyruğu kenet tipine göre daha güçlü 

durumda olan dik açılı kenet
149

 ekonomik olması da diğer bir tercih nedenidir. Çünkü 

yuvanın bir kısmının demir çubukla dolduğu için kurşun kullanımını azaltmıştır
150

. 

 Lagina Hekate Tapınağı bloklarına baktığımızda tapınağın yanında tüm kutsal 

alanda bu tip kenet bağlacı ve kenet yuvası her yapıda kullanılmıştır. Tapınağa ait 

krepis basamaklarında euthynteria blokları dâhil stylobat bloklarının altındaki mermer 

sıraların tamamında, cella duvarlarında, arşitravlarda, friz bloklarında, diş sıralarında 

ve geison sima bloklarında bu tip kenet kullanımı yaygındır. Örneklemek gerekirse 

yukarıda Kırlangıçkuyruğu yuva içerisinde “U” kenet tipinin kullanıldığı bloklar 

dışında tapınağa ait tüm mimari blok guruplarında kullanılmıştır(Res. 88). Tapınağın 

alt yapısına ait bloklarda 10-12 cm arasında uzunlukta, 2-3 c kalınlığa sahip olan 

kenetler üst yapıda 25-30 cm arasında uzunluğa ve 5-6 cm kalınlığa kadar değişen 

ölçülere ulaşmaktadır (Res. 89). Yatayda bağlanacak bloğun büyüklüğüne göre 

açılacak kenet yuvası sayısı artmaktadır. Alt yapıda her yönde birer tane ve bloğun 

ortasına denk getirilerek açılan kenet yuvaları arşitrav, friz bloğu ve diş sırası gibi üst 

yapı elemanlarında uzun kenarlara yakın her iki yönde de ikişer tane yapılmıştır. 
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 Lagina Hekate Tapınağı’na ait mimari bloklar üzerinde farklı tipte kenet ve 

kent yuvalarının kullanılması yapı aşamasında farklı ustaların ve blok yapımında farklı 

atölyelerin çalıştığını bilgisini bize vermektedir. Bu durumun bir başka nedeni de 

eldeki malzemeye göre kenet yuvalarının şekillendirilmesi olabilir. Blok üzerine ilk 

önce kırlangıçkuyruğu kenet düşünülürken daha sonra eldeki malzemenin farklı 

olmasından dolayı aynı yuva içerisinde farklı olan “U” kenet kullanılmış olmalı, bu 

tipi uygulamak için var olan yuva biraz daha işlenerek kenet tipine uydurulup 

kullanılmıştır. Ya da tamamen mermerden oluşan bir yapıda kırlangıçkuyruğu 

tipindeki kenetlerin bağlantıyı yeterince sağlamayacağından, görünüş olarak 

kırlangıçkuyruğu fakat kulanım olarak “U” kenet olması ve bunun atölyenin bir işareti 

olarak ta düşünmekte fayda vardır.  

Lagina Hekate Tapınağı ile hemen hemen çağdaş olan Stratonikeia 

Gymnasion’una ait bloklarda çok yaygın olarak kullanılan bu tip kenet yuvası şekli de 

finansmanın Stratonikeia tarafından sağlanmasının bir sonucu olarak bu tipin 

kullanımının çoğunlukta olmasına yol açmıştır. Sağlamlığı göz önüne alındığında 

kırlangıçkuyruğu kenet tipine göre kullanımının yaygın olması yadsınamaz. Bir 

bloğun meydana getirilme aşamaları dikkate alındığında onun yapıdaki yerinin 

sağlamlığı önemli bir etkendir. Bu nedenle gerek yapının mimari ve gerekse finansörü 

içinde sağlamlık önemli bir prensiptir. Romalı ünlü mimar Vitrivius’un mimarlık 

üzerine yazdığı kitabında mimarlığın prensiplerinden bahsederken bu şartları 

sağlamlık, kullanışlılık ve estetik olarak üç temel prensip üzerine oturtmuştur
151

. 

Lagina Hekate Tapınağı’da yapılan plastik işçilikle estetiklik kazanırken, 

pseudodipteros planı ile geniş pytheron ölçüsü sayesinde kullanışlı bir alana sahip 

olmuş ve yapıda kullanılan blokların sağlamlaştırılması ile üçüncü prensipte 

tamamlanmıştır. Fakat Lagina Hekate Tapınağı tamamen bitirilmediği için beklide 7 

büyüklüğünde bir depreme dayanamadı ve yıkıldı. Yaptığımız çalışmaların akabininde 

birçok örnekte özellikle arşitrav blokların bazı örneklerinde hiç kurşun kalıntısına 

rastlanılmamıştır. Bu durumun nedenlerinde biri Bizans döneminde ham madde 

ihtiyacının bu yapılarında kullanılan kurşundan karşılamasıdır. Nitekim birçok antik 

yapıda kenet ve zıvanaların bulunduğu noktalar kırılarak kurşunu ve içerisindeki 

zıvana alınmıştır. 
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Tapınak genelinde kullanılan kenet yuvalarının farklılığı işçilik ve 

finansmandan kaynaklandığını daha önceden belirtmiştik, gerek alt yapıda olsun gerek 

üst yapıda tüm bloklar birbirine bağlanmıştır. Uygulama farklığı biçimsel olarak 

görülmekle beraber kullanılan bütün kenet tipleri aynıdır. Yani Anadolu’nun M.Ö. 6 

yy’ kullandığı kenetler M.Ö. 2. yy’da Lagina Hekate Tapınağı’nda kullanılmıştır. Bir 

diğer deyişle diyebiliriz ki bu kadar Anadolulu izler taşıdığına göre mimarının 

Anadolulu olduğu ve çevresinde bulunan yapılarda çalıştığı beklide Hermogenes veya 

Pytheos’un öğrencisi olduğunu veya o ekolü takip eden birisinin bu gün Lagina 

Hekate Tapınağı’na bu izleri yansıttığını görmekteyiz. 

4.3.2 Zıvana Bağlaçları ve Zıvana Yuvaları  

 Zıvanalar prizmatik kare veya dikdörtgen şeklindeki yuvalara yine aynı 

formlara sahip demir, bronz veya metal çubukların oluşan sağlamlaştırma 

elemanlarıdır (Çiz. 56-Res.90). Yerine oturulan bloğun ilk önce alttaki ile daha sonra 

yandaki ile bağlanması gerekir. Fakat bu bloklar bağımsız sütun kaideleri, tamburlar 

ve başlıklar ise alta gelen blokla bağlanması gerekmektedir
152

. Erken örneklerinde 

Troia W yapısında 4x4x7,5 cm boyutlarındaki tek örnek saptanırken, mısırda olduğu 

gibi Hititler’de de çok yaygın olduğu yapılardaki örneklerde bulunan zıvana 

yuvalarından anlaşılmaktadır
153

. Taşın taşla, ahşabın ahşap ile bağlantısını sağlamak 

amacıyla kullanılan zıvanaları Hititler daha çok ahşabı taş ile bağlama 

kullanmışlardır
154

. İonialı mimarların Akamenid yapılarında kenet ile 

bağlayamadıkları düşey elemanları bağlamak için kullanmışlardır
155

. Bir yapı 

elemanındaki zıvana yuvalarının ve dolayısı ile zıvana yuvalarının sayısı elemanın 

büyüklüğüne göre tek, çift veya daha fazla sayıda olabilir
156

.  

4.3.2.1 Düşey bağlantılar 

Antik bir yapıda üst üste gelecek blokların alt ve üst kısmındaki blok ile 

bağlanmasını sağlayan sağlamlaştırma öğleleridir. Kullanılan biçimlerine göre üçe 

ayrılırlar. Bunlar silindirik, prizmatik ve prizmatik gömlekli zıvana yuvalarıdır. Sütun 
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tamburların islenişinde farklar tespit edilmiştir. Batı, doğu ve kuzey cepheye ait 

tamburların alt kısmına üçer dübel deliği açılmış iken güney cepheye ait tamburlarda 

ikişer dübel deliği kullanılmıştır
157

. Dübel deliklerinin ölçüleri cephelere göre farklılık 

göstermektedir. Doğu ve batı cephede 0.025x0.025 m. kuzey cephede 0,02x0,02 m 

ölçülerinde kare formlu dübel delikleri kullanılmış iken, güney cephede 0,03x0,025 m. 

0.035x0.035 m. 0.035x0.02 m. ölçülerinde değişen, kare ve dörtgen formlu dübel 

delikleri görülmektedir. Doğu ve batı cepheye ait sütun tamburlarının üst yüzeyinde 

0.06x0.06 m. kuzey cephede ise 0.07x0.07 m. ölçülerinde üçer kanallı zıvana oyuğu 

tespit edilmiştir. Güney cephenin sütun tamburlarında 0.045x0.045 m. ölçülerinde 

ikişerli kanallı zıvana oyuğu yer almaktadır
158

. Tamburların alt yüzeyine açılan dübel 

delikleri ile üst yüzeyine açılan zıvana oyukları kendi arasında eşkenar üçgen meydana 

getirecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu alanın ortasına yerleştirilen kaldırma deliklerinin 

islenişi güney cephede değişmektedir. Diger cephelerde 0.09x0.025 m. ölçülerinde 

dörtgen formlu kaldırma deliklerinin aksine güneyde 0.07x0.07 m. ölçülerinde kare 

formlu kaldırma delikleri kullanılmıştır
159

. 

4.3.2.1.1 Silindirik Zıvana Yuvaları 

 Silindirik zıvanalar genelde matkap ile acılan yuvalara yerleştirilen yuvarlak 

kesimli demir çubuklardır. Lagina Hekate Tapınağı’na yaygın olan bir tip değildir 

sadece bir sütun tamburu ve kaide üzerinde merkeze yerleştirilmiş örnekler dışında 

başka herhangi bir blok üzerinde bulunmamaktadır. Silindirik zıvana yuvasına ait 

örnek BS16 numaralı sütun tamburu üzerinde bulunan örnektir. Bunun yanında İn-

antis sütun tamburları üzerinde de benzer örnekler görülmektedir (Çiz. 57-Res. 91).  

4.3.2.1.2 Prizmatik Gömlekli Zıvana Yuvaları 

 Biri uzun olarak yapılmış ve iç içe geçirilmiş iki prizmatik zıvana yuvasından 

oluşur. Daha uzun olana bir zıvana yerleştirilmekte ve kısa olan yuvaya kurşun veya 

ahşap gömlekle sıkıştırılmaktadır
160

. Lagina Hekate Tapınağı’nda rastlanılmayan bu 

tipin tasnif alanında yer alan ve bazı akıtma kanalı olmayan sütun tamburlarında 

kullanıldığını düşünmekteyiz (Res. 92). Benzer örnekleri, Bodrum Tiyatrosu sahne 
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binası, Magnesia Artemis Tapınağı
161

, Pergamon
162

 ve Baalbek
163

’te örnekleri 

bulunmaktadır (Çiz.58). 

4.3.2.1.3 Prizmatik Zıvana Yuvaları 

 Kare veya dikdörtgenler prizması şeklinde açılan yuvalardır (Çiz. 59-Res. 93). 

Alt ve üst parçalarda bulunan bu yuvalar araya yerleştirilen prizmatik metal çubuk ile 

sağlamlaştırılıyordu
164

. Lagina Hekate Tapınağı’nda yaygın olarak kullanılan bir tiptir. 

euthynteria bloklarından başlayarak başlıkların üst yüzeyine kadar tüm mimari 

bloklarda kullanılmıştır. Bazı bloklar üzerinde simetrik olarak iki tane kullanılırken 

bazı bloklarda ise eşkenar üçgen formunun köşelerine denk gelecek şekilde üç tane 

olarak açılmıştır.  Krepidoma bloklarına baktığımızda üste gelen bloğun hemen altında 

yerleştirme hattından 5-6 cm içeride 3x3x2 cm ölçülerinde yatay akıtma kanaları 

bulunan kare formlu zıvanalar mevcuttur. Sütun tamburlarına geldiğimizde elimizde 

fazlama malzeme olmasından dolayı detaylıca inceleme fırsatı bulduk. Aynı kaideler 

üzerinde olduğu gibi sütunlar üzerinde de üçlü ve ikili sistemlerden oluşan zıvana 

yuvaları bulunmaktadır. Kaideler üzerinde bağlı bulunduğu blok üzerindeki sayıya 

göre zıvana yuvası açılmıştır.  Aynı sütunu oluşturan tamburlar ve kaidelerde aynı tip 

zıvana yuvalarının açılmış olması kaidelerin hangi sütuna ait olduğunu bulmayı 

kolaylaştırmaktadır. Tapınağın batısında yer alan tasnif alanında bulunan kaideler 

üzerindeki örneklere baktığımızda SK1 numaralı kaide üzerinde 3x4x3 cm ölçülerinde 

karşılıklı iki tane dikdörtgen formlu prizmatik zıvana yuvası bulunurken SK2, SK3 ve 

SK9 numaralı kaideler üzerinde 4x4x3 cm ölçülerinde eşkenar üçgen oluşturacak 

şekilde prizmatik zıvana yuvaları bulunmaktadır ( Çiz. 60-Res. 94-95). Bazı kaideler 

tapınaktaki yerlerine konulduğu için üzerlerindeki zıvana yuvaları hakkında herhangi 

bir fikir yürütemiyoruz.  Bu zıvana yuvalarının nasıl açılacağını gösteren bir örneğinde 

olması işimizi kolaylaştırmaktadır. BS5 numaralı tamburun üst kısmı olduğu 

üzerindeki akıtma kanalarından anlaşılan blok üzerinde biri tamamen açılmış, diğeri 

hemen arkasında yarım açılmış şekilde iki tane zıvana yuvasının ve bu ikisini karşında 

sadece kontur çizgileri belirtilmiş ve açılmamış bir tane zıvana yuvası bulunmaktadır 
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(Çiz. 61-Res. 96). Yine 2002 kazı sezonunda bulunan BS58 numaralı sütun tamburu 

alt kısmında zıvana yuvalarının nerede açılacağını gösteren çizgiler mevcuttur (Çiz. 

58-Res. 97)
165

. Bu çizgiler eşkenar üçgen teorimizi kanıtlar nitelikte daha sütun 

yivlendirilmeden çizilmiş, çünkü şu an ki durumda üçgenin kenarları 

birleşmemektedir. Zıvana yuvalarının yerleri çizilen eşkenar üçgenin köşelerinin alt 

kısmında birbirleri ile birleştirildiğinde tam daire olacak şekilde yaylar çizilerek 

zıvana yuvalarının bir kenarı bu çizgiye dayandırılarak belirlenmiştir(Res. 97). 

Özellikle sütun tamburları üzerinde bulunan zıvana yuvaları genelde üçlü sistemdir. 

Başlıklar üzerinde durum biraz farklılaşmaktadır. Köşelere denk gelen başlılar 

üzerinde üç adet ve kare prizması şeklinde zıvana yuvaları bulunurken köşeler 

dışındaki başlıklarda dikdörtgen formlu zıvanalar hâkimdir. Bu durumun böyle olması 

da köşelerde yapılacak bağlantının daha sağlam olmasıdır. Çünkü Lagina Hekate 

Tapınağı’nda köşe arşitravları tam köşe yapmayıp arşitravın biri diğerinin biraz 

gerisinde bağlanmaktadır.  İnceleme olanağı bulduğumuz dokuz başlık üzerinde 

zıvana yuvalarının açılış şekline ve konumlarına göre üç tip mevcuttur. İlk 

örneklerimiz tapınağın doğusundaki tasnif alanında yer alan GB01, GB06 ve GB7 

numaralı başlıklar, bu başlıklar üzerinde merkeze yerleştirilmiş torna yuvasına dik 

açılmış 6x2x3 cm ölçülerinde prizmatik iki tane zıvana yuvası bulunmaktadır(Çiz.62-

Res. 98). Yine aynı alanda bulunan GB02 ve GB05 numaralı başlıklar alt kısımlarında 

eşkenar üçgen oluşturacak şekilde açılmış 5x5x5 m ölçülerinde kare prizması formlu 

zıvana yuvaları açılmıştır (Çiz. 63-Res. 99).  GB3 ve KB7 üzerinde ise bir birine 

paralel şekilde açılmış 6x3x3 cm ölçülerinde dikdörtgenler prizması şeklinde zıvana 

yuvaları bulunmaktadır (Çiz. 64- Res.100-101).  

Arşitravlar üzerindeki zıvana yuvaları köşe arsitravlarda daha fazla sayıdadır. 

Ebatları 5x3 cm ila 6x3 cm arasında değişmektedir. Mermerin morfolojik yapısından 

dolayı çoğu blok üzerinde tanecikli şekilde dökülmeler meydana gelmiştir. Bu nedenle 

birçok ayrıntı silinmiştir. Daha öncede bahsettiğimiz gibi bloklar üzerinde işçilik 

farklılıklarının olması farklı usta ve atölyelerin taş yapımında çalışmış olmalarından 

kaynaklanmış olmalıdır.   Arşitravlar üzerindeki zıvana yuvaları dikdörtgen prizması 

şeklinde bir birini karşılar noktalara yerleştirilmiştir. Genelde bloğun ön yüzüne yakın 

açılan zıvana yuvalarının bazılarında kurşun akıtma kanallarının olmaması ve hiçbir 
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örneğinde kurşun kalıntısının bulunmaması ve ebatların küçüklüğü bu yuvalarda 

kurşun kullanılmadan sıkıştırıldığını gösterir (Çiz.65). Bazı arşitravların üst kısmında 

zıvana yuvaları, normalde her yönde iki tane açılırken sayı olarak artmakta ve 

simetrisi bozulmaktadır. Birkaç örnek üzerinde bir tarafta üç tane açıldığını ve 

bunların birinin düzeni bozduğunu görmekteyiz( Çiz. 66). Bu örneklerin kırık veya 

tahrip olmamış olmaları acaba bir işçilik hatasının olduğunu düşünmektedir. Bu 

şekilde düşünmemizin üste gelecek olan friz bloklarının alt bağlantıları birleşen 

yanları açık zıvana yuvaları ile birbirine bağlanıyor. Öyleyse neden bir zıvana yuvası 

yeterliyken ikincisi açıldı? Bu konuda öne süreceğimiz öneri ilk olarak yapılan zıvana 

yuvası daha önceden yapılan plana uymadığı için yerleştirme sırasında duruma uygun 

yeni bir zıvana yuvası açılmış olması, diğer bir öneri ise MÖ 40 yılında meydana 

gelen yağmalama
166

 sonrasında Augustus’un yaptığı bağış ile yapılan tamirat sırasında 

dolayısıyla üst bloklardan birisinin değişmesi ve buna bağlı olarak yeni bir zıvana 

yuvasına ihtiyaç duyulması olabilir (Çiz. 66- Res. 102). Sadece birkaç örnek üzerinde 

olması da durumu açıklar niteliktedir.  

4.3.2.1.4 Yanaşan Yüzlerde Açılan Zıvana Yuvaları 

Bir, iki yanı acık zıvana yuvaları üçlü bağlantılar yapmak amacıyla 

kullanılırlar
167

. Böyle bir bağlantıyı yapmak için ilk önce alta yer alan blok üzerine 

açılan yuvaya zıvana yerleştirilir. Daha sonra bu bloğun üst kısmında birleşecek olan 

her iki blok bir birilerine yanaştırılıp daha sonra bu blokların birinin yanaşan yüzüne 

açılan dikey kurşun kanalı ile eritilmiş kursun boşaltılarak zıvana yuvalara perçinlenir 

(Res 103). Üst sıradaki her elemana uygulanmıştır.  Lagina Hekate Tapınağı’na ait 

sütun ve duvar arşitravları, diş sırası, friz blokları ve geison sima blokları üzerinde 

görülen örnekler mevcuttur.  Yatay bağlantıyı sağlayan kenetlerin yanında, hem kenet 

bağlantısını kuvvetlendiren hem de dikeyde bağlantıyı sağlayan bir sistemdir
168

.  
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Tapınağa ait korinth başlıklarında, sütun arşitravları, friz, taç bloğu, diş sırası 

bloklarının alt kısmın da üste yer alan kenet yuvalarından biraz içeride 5x2x3 cm 

ölçülerinde açılmış yuvalar bulunmaktadır. Blokların büyüklüğüne bakıldığında küçük 

görünen bu yuvaların taşıyıcı bir fonksiyonları olmadığı için bloğun sabit durmasını 

sağlamak yeterlidir. Fakat asıl sorun sütun arşitravlarının yan yüzlerinde dikey kurşun 

akıtma kanallarının olmaması, bunun nedeni sütun arşitravlarının alt kısmında yer alan 

bir, iki yanı açık zıvana yuvalarında kurşun kullanılmamıştır. Yuvaların boyutuna da 

bakıldığında zıvanaya oturan demirin sıkışması ile sağlamlaştığı düşünülebilir. Fakat 

demirin bloğa zarar verme olasılığı düşünüldüğünde yuvada mutlaka kurşun 

kullanılmalıdır.  Eğer sıvılaştırılmış kurşun kullanılmadıysa bu yuvalara ince kurşun 

plakalar yerleştirilmiş ve yerine oturtulduğunda yuva ile zıvana arasında kalan kurşun 

plakanın sıkışarak hem taşı koruduğunu hem de zıvananın oynamasının engellediği 

düşünülebilir
169

. Ama bu teorimizi kanıtlayacak herhangi bir örnek bulunmamaktadır. 

Fakat benzer örneklere ulaştığımızda bu durumun mümkün olabileceği sonucuna 

ulaşmaktayız. Başlıklar üzerinde de yatay akıtma kanalarının olmaması bu teorimizi 

güçlendirmektedir.  Aynı şekilde frizler, diş sıraları ve diğer üs yapı bloklarının da bu 

şekilde sabitlenmiş olmalı. Bu sonuca blokların yan yüzlerinde dikey akıtma 

kanallarının olmamasından varmaktayız. 

Duvar arşitravlarına bakacak olursak burada durum normale dönmekte ve 

bloğun üst kısmından başlayıp zıvana yuvasında son bulan dikey akıtma kanalları 

bulunmaktadır (Çiz. 67-Res.104). Yine sütun arşitravları ile aynı ölçülere sahip olan 

zıvana yuvaları duvar blokları üzerinde birbirine yanşan yüzlerin alt kısmında 

birleşmektedir. Birleşen kısımla beraber kapalı zıvana yuvasına dönüşen açık 

zıvanalara blok üzerinde bulunan kanal yolu ile kurşun akıtılıp perçinlemiştir. Birleşen 

yanları açık zıvana yuvaları sütun arşitravlarını başlıklarla birleşmelerinden dolayı 

arşitravın sağa/sola kayması önlenmiştir. Böylece bloğun üst kısmına gelecek blok 

yerleştirilirken bloğun sabit durması sağlanmıştır. Duvar bloklarında da durum 

aynıdır. Elimizde üç örnek üzerinde dikey akıtma kanallı birleşen yanı açık zıvana 

yuvası bulunan elemanlardan anlaşılan duvar bloklarının bir kısmı üzerinde birleşen 

yanı açık zıvanaların olduğudur. Tapınağın kuzeyindeki tasnif alanında bulunan 
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bloğunun ortasında alt kısımda 2x4x4 cm ölçülerinde birleşen yanı açık zıvana yuvası 

bulunmaktadır (Res. 105).   Bloğun orta noktasında olduğunu ve dış kenar ile bu 

noktanın uzunluğu düşünüldüğünde cella ön duvarının, yan duvarına bağlandığı 

noktaya denk geldiği bilgisine ulaşmaktayız. Böyle ayırt edici özellikler ortaya 

çıktıkça yapılar daha sağlıklı ve aslına uygun şekilde restore edilmesi acısından önemli 

kolaylılar sağlamaktadır. Sütun tamburları üzerinde kaldırma yuvaları ile beraber 

kullanılan zıvana yuvalarını sınıflandırarak örneklemek konunun daha anlaşılır 

kılacağından aşağıda açıklanmıştır. 

4.3.2.2 Kullanılan Zıvana Sistemleri 

 Lagina Hekate Tapınağı mimari blokları üzerinde üç tip zıvana sistemi 

mevcuttur. Burada yapılan sınıflandırma blok üzerindeki sayılarına göre yapılmıştır. 

Ağırlıklı olarak prizmatik zıvana yuvaları kullanılırken in-antis sütun tamburları 

silindirik merkezi zıvana yuvaları kullanılmıştır. 

a) Tip A (Silindirik Tekli Zıvana Sistemi): Bloğun merkezinde yer alan tek 

adet silindirik zıvana yuvasından oluşan sistemdir. Lagina Hekate 

Tapınağında tek örneği XST19
170

 numarası verdiğimiz sütun ara tamburu 

ve in antis sütun alt tamburlarının merkezine yerleştirilmiş örnekler mevcut 

buralarda 5 cm çapında keski ile açılmış zıvanalar mevcut (Çiz.68-Res. 

106).  

b) Tip B (Paralel İkili Prizmatik Zıvana Yuvaları): Birbirine paralel şekilde, 

aynı doğrultuda, dikdörtgenler prizması şeklinde açılmış ikili prizmatik 

zıvana sistemidir (Çiz. 69-Res. 107)  Tapınağın peristasisine ait altı başlık 

(BB1, DB1, GB1, GB4A, GB6, GB7, KB1, KB7, KB8, XB1, XB3, XB4, 

XB5, XB6, XB7), bir kaide (SK1), tane sütun tamburu (01GS1, BS2, 

XST1, XST4, XST6, XST13, XST14, XST18, XST21)  

c) Tip C (Üçlü Prizmatik Zıvana Yuvaları): Üç adet kare şeklinde prizmatik 

zıvana yuvalarından oluşmaktadır. Zıvana yuvaları eşkenar üçgen 

oluşturacak şekilde birbirlerine eşit uzaklıklarda yerleştirilmişlerdir. Lagina 

Hekate Tapınağı’na dört başlık (GB2, GB5, DB4 ve yerine yerleştirilen 
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kuzeybatıdaki sütun üzerinde yer alan başlık) ; altı sütun tamburu ( DS2, 

XST3, XST10, XST20) ve iki kaide de (SK2,SK9) görülen zıvana 

sistemidir(Çiz. 70- Res. 108). 

d) Tip D (Kaldırma Yuvaları İle beraber Kullanılan Tipler): biçimsel olarak 

yukarıdaki tiplerin aynı sı olan bu gurubun tek farkı merkezlerinde 

kaldırma ve torna
171

 yuvalarının bulunmasıdır. Bu yuvalara paralel veya 

biri paralel ikisi çapraz olacak bir planda açılan zıvana yuvalarından oluşan 

bir sistemdir (Çiz. 71- Res. 109) Örneklerimiz yukarıda açıkladığımız 

tiplerdeki örneklerin üst yüzlerinde görülür. 

4.4Akıtma Kanalları 

 Düşey blokları bir birine bağlamayı sağlayan zıvanaların blok konulduktan 

sonra içerisine kurşun akıtılarak bloğa perçinlenmesini sağlamak amacıyla yatay/dikey 

açılan kanallardır(Çiz. 72-73). Genel itibari ile bloğun yerine konulup rahat hareket 

ettirilerek yerine tam oturtmak için zıvanalar zıvana yuvalarından daha küçük 

yapılmışlardır
172

.  Blok yerine tam oturtulduktan sonra zıvana ile yuva arasında kalan 

boşluğu doldurmak ve demir zıvananın bloğa zarar vermesini engellemek için yuvaya 

kurşun akıtılmaktadır. Lagina Hekate Tapınağı mimari blokları üzerinde iki tür akıtma 

kanalına rastlanılmıştır. Bunların ilki kutsal alanın tamamında karşımıza çıkan ve antik 

mimaride nerdeyse her yapısında kullanılan yatay akıtma kanlarlıdır. Diğeri ise yatay 

akıtma kanallarına nazaran daha az kullanılan dikey akıtma kanallarıdır. 

4.4.1 Yatay Akıtma kanalları  

Blokların üst yüzeyinde bulunan çeşitli biçimlerdeki zıvana yuvalarına kurşun 

akıtılmasını sağlayan yatay kurşun akıtma kanallarıdır (Çiz. 72- Res. 110). Yatay 

kanalların çalışması için sütun terazisinin çok iyi ayarlanmış olması gerek, yoksa 

kurşun yuvaya akmaz ve kanalda soğuyarak kapanmasına neden olacağından bloğun 
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tekrar kaldırılıp yeniden ayarlanmasını gerektireceği için zaman kaybına yol açar. 

M.Ö. 3. yy’da ilk örneklerine rastladığımız yatay kurşun akıtma kanalları alt zıvana 

yuvasının bulunduğu blok üzerinde yatay olarak akıtıldığını; başka bir deyişle zıvana 

yuvasının bulunduğu yüzeyden kurşunun akıtıldığını görmekteyiz
173

. Zıvana 

yuvalarının boyutları ve yatay akıtma kanalının blokların sadece üst yüzlerinde yer 

almasından dolayı blokların alt ve üst yüzeylerini tanımda yardımcı olmaktadır
174

.  

Yatay akıtma kanallarının kullanıldığı en erken örnekler M.Ö. 276-270 yıllarına 

tarihlenen Olympia’daki Ptolemaios Sunu Sütunları
175

  ve Anadolu’daki Belevi Mezar 

Anıtı başlıklarıdır
176

.   

Lagina Hekate Tapınağı mimari bloklarına baktığımızda, en alt kısımdan 

yapının en üst kısmına kadar başlılar dışında tüm mimari blok gurupları üzerinde 

karşımıza çıkmaktadır. Euthynteria bloklarında tapınağın kuzeydoğu köşesinde ilk 

krepis basamaklarının kırık olmasında dolayı görme imkânımız olan örnekler daha 

yüzeysel yapılmış ve üste oturan bloğun sınırlarında biraz dışarı taşmıştır, burada yer 

alan blok üzerindeki tek zıvana yuvasına bağlanan iki adet yatay akıtma kanalı tespit 

edilmiştir (Res.110). Ölçüleri 4-5,5 ve 6 cm arasında değişen bu kanaların hangisinin 

kullanıldığını en iyi ve en derin yapılan 6 cm uzunluğundaki olduğunu anlıyoruz diğer 

ikisinin sadece taslak şeklinde olması bunların blok hazırlanırken yanlış yapıldığı 

gösterir. Bunun yerine farklı bir ölçüde daha düzgün ve prizmatik zıvana yuvasına 

bağlanan yeni bir kanal yapıldığı ve bu yolla yuvaya kurşun akıtıldığını görmekteyiz. 

Bir diğer örneğimiz güneydoğu köşesine ait ilk krepis basamağını köşe bloğu üzerinde 

yerleştirme hattından başlayıp prizmatik zıvana yuvasının ortasına bağlanan akıtma 

kanlıdır. Bu blok üzerinde 4,2x1 cm ölçülerinde üçgen profilli akıtma kanlı 

bulunmaktadır. Krepisten yukarı doğru çıktığımızda cellaya ait toichobat blokları 

üzerindeki örneklerle karşılaşmaktayız. Biraz daha özenli işlenmiş yatay kanalar 

toichobat bloklarının yüksek olmasından dolayı bloğun yan yüzünden
177

 başlayıp 5-6 
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kulakçık tıraşlanacağı için kurşun akıtma daha zor bir hal alacaktı ve biçimlendirme sırasında blok 

yerinden oynayacağından belirlenin planın bozulmasına neden olacaktır.  
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cm içeride yer alan prizmatik yuvada son bulmaktadır. Duvar bloklarında sadece 

orthostad ve ilk sıra yatay bloklar üzerinde yatay akıtma kanlarlı bulunmaktadır. 

Buradaki örnekler üzerinde bloğun dış yüzünden 3 cm içeri doğru yarım daire profilli 

yatay akıtma kanalları bulunmaktadır. İkinci sıradan itibaren yükselen duvar blokları 

üzerinde genelde dikey akıtma kanalları bulunur. Tekrar alt yapıya dönecek olursak 

kaidelerin bulunduğu stylobat bloklarında plintelerin bağlandığı prizmatik zıvana 

yuvalarına bağlanan yaklaşık 20 cm uzunluğunda yatay akıtma kanalları 

bulunmaktadır. Kaidelere bakacak olursak elimizde sadece 4 örnek bulunmaktadır. 

Üçlü ve ikili olarak açılan zıvana yuvalarından üçlü açılanların sadece ikisinde kurşun 

akıtma kanalları bulunmaktadır. SK2 ve SK9 üzerinde gördüğümüz bu uygulamada iki 

zıvana yuvasına bağlanan yatay kanallar bulunurken birine kanal açılmamıştır. 

Tapınağa ait sütun tamburlarına gelindiğinde ise birkaç örnek dışında 

tamburların üst yüzeyinde yatay akıtma kanalları bulunmaktadır. Birkaç örnekte yarım 

olarak bırakılmış kanallardan yola çıkarak bu kanalların nasıl yapıldığını çok daha iyi 

anlamaktayız. İnceleme olanağı bulduğumuz 26 tane sütun tamburu üzerinde 

prizmatik zıvana yuvalarına bağlanan yarım daire profilli yatay akıtma kanalları tespit 

edilmiştir. Bu kanallar genelde yuvanın ortasına veya köşesine denk getirilerek 

açılmışlardır.  GS10 numaralı sütun tamburu üzerinde aynı yuvaya bağlanan biri 7 

diğeri 5 cm uzunluğunda çatal şeklinde iki adet yatay akıtma kanalı bulunmaktadır. Bu 

kanalardan birinin daha derin olması diğerinin bir işçilik hatası olduğunu 

göstermektedir. İki tane zıvana yuvasının olmasına rağmen tek yuvaya bağlanan 

kanalların olması sadece bir yandaki zıvananın kurşunla perçinlediğini 

göstermektedir
178

. Büyük olasılıkla buradaki yuvaya hiç zıvana yerleştirilmedi. Bir 

diğer örnekte ise üzerinde dört zıvana yuvası bulunan fakat bunlardan ikisinin açılmış 

olduğunu bir sütun tamburu:  bu tambur üzerinde enteresan olan dört tane zıvana 

yuvasının sadece ikisinin kullanılmış olması kırık olan ikinci zıvana yuvasının hemen 

alt kısmında yeni yuva ve kanal için konturla belirlenmiş fakat zıvana yuvası 

açılmamıştır. Anlaşılan odur ki kırık olan zıvana yuvasının inşaat sırasında kırıldığı ve 

yerinin yenisinin yapılmasına çalışıldığıdır. 
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4.4.2 Dikey Akıtma kanalları 

Bir blok üzerinde birleşen iki bloğu bağlayan zıvanaların kurşun ile 

perçinlenmesini sağlayan, yarım daire veya üçgen kesitli kurşun akıtma kanallarıdır 

(Çiz.73- Res.111). Yatay akıtma kanalları ile kurşun akıtmanın mümkün olmadığı 

durumlarda kullanılır genel itibar ile üst üste gelen başlık seviyesinin üstündeki 

elemanlar ve duvar bloklarına uygulanır.  

Lagina Hekate Tapınağı mimari bloklarına baktığımızda yatay akıtma 

kanallarının alanda bulunan tüm duvar arşitravlarının tek yüzünde, köşeye denk gelen 

BPT114 numaralı duvar bloğu üzerinde görülmektedir. Naosa ait duvar blokları ve 

duvar arşitravlarının tek yüzünde görülen bu kanallar iki yanı açık zıvana yuvalarına 

bağlanırlar. Duvar blokları üzerinde iki blok üzerinde rastladığımız örnekler yatay 

konumlu dörtgen formlu bloklardır. Bir bloğun yan yüzünde açılmış anathrosisin 

dışında yer alan iki adet dikey akıtma kanalı bulunurken, tapınağın doğusunda yer alan 

ve köşe bağlantısını sağlayan bloğun ise sadece uzun kenarında bir adet yarım daire 

profilli akıtma kanalı bulunmaktadır. Duvar arşitravlarında ise her arşitravın sadece bir 

yüzünde alttaki iki yanı açık zıvana yuvasına bağlantılı dikey akıtma kanalları 

bulunmaktadır. Frizler, diş sırası, taç bloğu ve geison sima bloklarının alt kısmında iki 

yanı açık zıvana yuvalarının olmasına rağmen yan yüzlerinde kurşun akıtma yuvası 

yoktur. Bu blokların da yukarıda bahsettiğimiz gibi sütun arşitravları gibi zarf 

şeklindeki kurşun plakaların kullanıldığını söyleyebiliriz.  
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5 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

 Lagina Hekate kutsal Alanı planlanırken yeni dürtülerin ve farklı arayışların 

olduğu rahatlıkla söylenebilir. Anadolu’nun batısında bu arayışların sonucunda mimari 

tasarıda bir gelişme kaydedilmiştir. Tapınağın peristasisinin 8x11 sütunlu 

pseudodipteral sütun sırasının düşünülmesi ve yapı gövdesinin kapalı küp biçiminin 

Korint başlıkları kullanılarak kırılması bu akıma işaret eder
179

. Böyle bir uygulama ile 

sütun başlıklarının ihtişamı ve yapılan ışık gölge kontrastı, arşitrava göre yüksek olan 

ve daha önceki tapınaklarla karşılaştırıldığında önem kazanan figürlü frizleri sayesinde 

süslemeli bir taşıma özelliğine sahip olmaktadır
180

. Bu nedenle Hekate Tapınağı 

sonuna yaklaşmakta olan bir akımından yoksun düşünmemek gerek, tam tersi Karia 

bölgesinde aslına uygun gelişmekte olan bir biçim olarak nitelemek gerekmektedir. 

Lagina hekate tapınağı her yönüyle incelenmesi gereken antik dönemin önemli 

yapılarından biridir. Bu nedenle daha önce yapılan çalışmaların farklı bir bölümü olan 

ve tapınağın mimari blokları üzerinde koruna gelen işaretlerin ve tekniklerini 

inceledik. Çalışmalarımız sonucunda çevrede ve kendisinden önceki dönemlere ait 

yapılarla aynı işçilik özellikleri taşıdığına tanık olduk. Özellikle Hermogenes’in 

önemli yapılarından biri olan Magnesia Artemis Tapınağı ile çok fazla benzerlik 

göstermektedir. Tapınak genelinde tasarlamaya ve planlamaya dair çizgisel izler 

görmek pek mümkün olmamaktadır. Bunun iki nedeni olmalıdır. İlki bloklar 

biçimlendirilirken çizgilerin boya ile yapılmış olması, ikincisi ise sadece referans 

blokları olarak adlandırdığımız ve bir mimari blok gurubuna ait sadece birkaç örnek 

üzerinde bunların bulunmasıdır. Yani mimar tek tek tüm bloklar yerine referans olarak 

seçtiği birkaç blok üzerinde tüm sıraya uygulanacak çizgiler belirleyip bu çizgiler 

taban alınarak sıraya ait bloklar yerleştirilmiştir. Bunun yanında çoğu friz blokları 

olmak üzere tapınağın çeşitli yerlerine ait bloklar üzerinde taşçı ve sıralama harflerini 

tespit ettik, bu harflerde yukarıda bahsettiğimiz çizgiler gibi sıranın tümünde değil, 

sadece birkaç blok üzerinde koruna gelmişlerdir.  

 Konu içersinde bunları detaylıca anlattık ve anlatırken tapınağın alt yapısından 

başlayıp en tepede alınlık ile biten bir sıralama çerçevesinde inceledik. Stylobat 

blokları kare ve kareye yakın dikdörtgen formunda şekillendirilmişlerdir. Bu bloklar 
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için bir biçimlendirme çizgisinden bahsetmek imkânsız denecek durumdadır. Çünkü 

stylobat bloklarına baktığımızda bunların atölyede tamamen işlenip yerlerine 

konulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Gerek kalınlık ve gerekse şekil olarak diğer 

bloklardan çok farklı olması ayırt edilmelerini kolaylaştırmıştır. Bu nedenle herhangi 

başka bir işleme gerek duyulmadan rahatlıkla yerlerine konula bilmektedir. Sadece 

pronaosun önünde bulunan üç adet blok bu kanıya ters düşmektedir. Burada yer alan 

bloklar üzerinde “Γ” harfi yer almaktadır. Bunların da daha sonraki bir dönemde 

tamirat amaçlı olarak orijinallerin yerine kullanıldığını düşünmekteyiz. Stylobat 

üzerinde bir başka çizgi gurubu ise yerleştirme ve bağlantı çizgileridir. Bu gün kırık 

olan blokların alt kısmında göre bildiğimiz bu çizgiler tapınak genelinde kullanılan 

çizgilerden çok daha farklı ve kalın yapılmışlardır. Anathrosis ile birleşik olan bu 

çizgiler kalın ve boydan boya uzanacak şekilde çizilmiş, bazı noktalarda hiç 

görülmeyecek şekilde incelirken köşelerde “+” oluşturacak şekilde kesişmektedirler. 

Basamaklardan yukarı doğru tırmandığımızda stylobatın üzerinde bağlantı çizgilerine 

rastlamaktayız. Bura da iki tür çizgi bulunur. İlki plinteye sıfır denecek durumda 

açılmış yerleştirme hattı ve plintelerin stylobat ile bağlantısını sağlayan zıvanalara 

bitişik bağlantı çizgileridir. Tapınak genelinde stylobat üzerinde karşımıza çıkan bu 

çizgilerin yalnızca tapınağın kuzey peristasisinde görebilmekteyiz. Batıdan doğuya 4 

ve 5 numaralı sütunların oturduğu noktalarda plintenin kırık olmasından da 

faydalanarak görülebilen bu çizgilerin taşçı ölçeği de denilen “+” şeklindedir. 

Kaidelerde biçimlendirme çizgilerine rahatlanılmamış olsa da biçimlendirilmelerinde 

pergel ve matkap kullanıldığı aşikârdır. Ortalarında yer alan noktalardan ve düzgün 

dairesel biçiminden pergelin, plinte ile alt torus arasındaki spira kısmındaki derinlikten 

de matkap kullanımını olduğu bilgisine ulaşmaktayız. Tapınağın batı peristasisine ait 

yerinde korunana bir kaide üzerinde ise zıvana yuvasının hemen yanında bağlantı 

çizgisinin olması yerleştirmede çizgilerini kullanıldığını kanıtlamaktadır.  

 Sütun tamburlarında biçimlendirmeye dair bir çizgi bulunmamaktadır. 

Başlıklar üzerinde yaptığımız çalışmalarda yaprak eksenini belirleyen çizgilerin 

yanında GB2 numaralı başlıkta olduğu gibi sütunu dört eşit parçaya bölen eksen 

çizgilerinin bulunması, tamburların başlıklara bağlı olarak yivlendirildiğini ortaya 

çıkarmaktadır. Bu çizgileri sütun tamburu üstüne aktardığımızda sütunu dörde bölecek 

ve her çeyrek dilim içerisine 2 yarım 5 tam yiv denk gelecektir. Bu da toplamda her 
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dilim içerisine 6 yivin birleşmesi ile 24 yiv tamamlanmış olacaktır. Fakat blokların 

yapım malzemesi olarak iri kristalli mermerin kullanılması birçok örnek üzerinde bu 

ayrıntıların silinmesine neden olmuştur. Üzerinde çizgi bulunan tek tambur örneği 

2002 yılında bulunan BS58 numaralı sütun tamburudur. Bu tambur üzerinde metin 

içerisinde de bahsettiğimiz gibi biçimlendirme değil daha çok yapıma yönelik bir 

çizimdir. Ancak alt kısımda bulunana zıvana yuvalarının yerlerini belirlediğinden 

bağlantı çizgileri olarak ta değerlendirilmiştir. Sütunlar üzerinde eşkenar üçgen 

formunda yerleştirilmiş zıvana yuvalarının buna göre açıldıklarını söyleyebiliriz fakat 

ikili olarak açılanlara dair çizgiler sadece başlıkların üst kısmında yer almaktadır. Bu 

çizgiler zıvana yuvalarını teğet geçecek şekilde çizilmişlerdir. Yani zıvana yuvalarının 

bir kenarı bu çizgiye dayandırılarak açılmıştır. Tüm bunlar göz önüne alındığında 

taşıyıcı elemanların başlıklar referans alınarak biçimlendirildiği ve yerleştirmenin ise 

kaideler üzerindeki çizgiler dikkate alınarak belli bir düzen içerisinde ve genel olarak 

yerleştirilen kaide, sütun tamburları, başlılar şeklinde yapılıp, biçimlendirmenin bunun 

tam tersi bir sıra izlenerek yapıldığıdır. 

Arşitravlar üzerinde biçimlendirmeye dair çizgiler olmasa da yerleştirme ve 

bağlantı doğrultularını gösteren bir iki örnek bulunmaktadır. Biçimlendiremeye dair 

bilgileri arşitravlar üzerindeki antemion kuşaklarında daha iyi görmekteyiz. Metin 

içerisinde bahsettiğimiz tamamlanmamış örneklerde betimlemenin nasıl yapıldığını 

açıklayacak kadar bilgi elde etmekteyiz. Bazı arşitravlar üzerinde ion kymationun 

derinliği 2,5 cm iken yarım, yarım kalmış arşitravlarda bu derinlik 1,5 santimetredir. 

Ayrıca yaprakların tam olarak yivlendirilmesi de tamamlanmamıştır. Envanter 

numarası okunamayan bir arşitravın ön yüzünde yer alan antemeion kuşağının alt 

kısmında palmet ve lotusların dip kısmını kesecek şekilde yapılan sınır çizgisi 

bulunmaktadır. Bu çizgile beraber dip kısımları sivri değil kesilmiş şeklinde bir 

görünüm kazanmıştır. Tapınağın batısındaki tasnif alanında bulunan envanter 

numarası okunamayın duvar arşitravı üzerinde sırasıyla antemeion kuşağının nasıl 

yapıldığı hakkında aşama aşama görmekteyiz. Elimizdeki bu tek örnekte alt kısımda 

yarısı kırılmış taslak şeklinde bir palmet görmekteyiz. Bu noktadan başlayarak yukarı 

doğru geldiğimizde ise hemen yanında biraz daha ileri aşamada yapılmış bir palmet 

daha derin işlenmiş fakat henüz yaprak araları açılmamıştır. Hemen bunun yanında ise 

tamamlanmış bir görmekteyiz. İlk palmet ile ikinci palmet arasındaki lotus yine kontur 
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çizgileri belirlenmiş fakat tamamlanmamıştır. Yumurta dizisi üzerinde herhangi bir 

çizgi kalıntısı yoktur fakat benzer örneklere baktığımızda yumurta dizisinde 

yumurtanın tam ortasından gecen bir eksen çizgisi bulunmaktadır
181

. Bundan yola 

çıkarak yumurtaların ortasından geçen bir eksen çizgisi ile panolara ayrılarak 

biçimlendirmelerin yapıldığıdır. Arşitravlar üzerinde elimizdeki örneklerden de 

anlaşılacağı gibi yerleştirme dışında herhangi bir çizginin olmaması bezemenin tebeşir 

kullanılarak yapıldığı ve zamanla bunların silindiğidir. Yerleştirmeye dair örneğimiz 

ise tapınağın doğusundaki tasnif alanında bulunan bir arşitrav bloğu üzerinde zıvana 

yuvasına bağlanan çizgidir. 

Arşitrav biçimlendirmesinde, fascia ve sofit çizgilerinin taşlar üzerinde 

izlerinin kalmaması boya ile yapıldığına değinmiştik. Fascialarların yapılan ölçümler 

sonucunda eşit olmadıkları görülmüştür. Daha çok ön yüzleri iki fascialı olan arşitrav 

bloklarında bu durum antemion bezemesinde kaynaklanmaktadır. Arşitravlar 

üzerindeki antemion bezemelerine baktığımızda dört farklı tipte arşitrav karşımıza 

çıkmaktadır. Böylece farklı tipteki uygulamaların bir arada kullanıldığını görmekteyiz. 

Arşitravlar üzerindeki bu bezeme farkları taslaktan taşa aktarılırken yapılan ölçümsel 

hatalar ve acemi işçilerden kaynaklanmış olmalıdır. Antemion bezemeleri yapılırken 

taslak olarak belirlenen ölçülerde bloklar üzerinde boya ile kare veya dörtgen 

formunda panolar çizilmiş ve bu panolara şematik olarak antemion, ion kymationu ve 

inci payet dizisi şematik olarak yapılmış daha sonra ise sorası ile yontularak 

yapılmışlardır. Bu betimleme yapılırken bir bütün olarak işlenmiştir. Elimizdeki yarım 

kalmış örneklere baktığımızda her aşama tüm bezeme üzerine yapıldıktan sonra ikinci 

aşamaya geçildiği şeklindedir. Burada bloklar üzerinde farklı tiplerde antemion 

kuşaklarının olması değişik atölyelerden taş ustalarının olduğunu gösterir. Bloklar 

arasında dönemsel bir farkın olmaması da bu kanıyı güçlendirmektedir.  Genel itibari 

ile bloklar üzerinde ion kymationu, İnci payet ve antemion kuşağı bir bütünlük arz 

etmektedir. Fakat bu durum bazı bloklar üzerinde farklılık göstermektedir. Birinci 

gurupta yer alan süslemelerde yumurta eksenine çizilen bir çizgi aynı şekilde payelerin 

orasından geçip lotusu da ikiye bölmektedir. Bazılarında ise bu çizgi antemionun 

yapraklarına değecek ölçülerde bir sapmaya uğramaktadır. Bunun nedeni de yukarıda 
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bahsettiğimiz gibi taşa aktarılırken yapılan ölçümsel hatalardır.  Friz bloklarında bu 

durum değişmekte ve belli taslakların çok az işçilik farkı ile bir bütünlük içerisinde 

yapılmış olduğunu görmekteyiz. Baumeister’in yaptığı çalışmalar sonucunda frizlerin 

heykeltıraşlık çalışmaları sırasında altı atölyenin çalışmış olduğunu ve bu atölyelerin, 

Mylasa, Magnesia ve Rodos gibi yerlerde çalıştığı veya en azından buradaki 

çalışmalardan haberdar olduklarıdır
182

. Yakın dönemde yapılan yapılara baktığımızda 

ion frizlerinde görülen Hermogen tarzının etkilerinde olsa gerek Helenistik bezeme 

tarzının Arkaik İon bezeme tarzına bir gönderme şeklindedir. Fakat Lagina Hekate 

Tapınağı frizindeki betimlemelerde bu dönüşümünün izlerine rastlamamıştır
183

. 

Frizlerin yerleştirilmesi ve bir birleri ile olan kompozisyonel ilişkisi konusunda 

yapılan araştırmalar. Özellikle doğu frizinde Zeus’un doğumunun ana sahnelerinin, iyi 

tasarlanmış bir kompozisyon izlediklerini göstermiştir. Figürlerin yapısı detaylı olarak 

incelendiğinde her figürün bir biri ile dokunuş veya el hareketi ile bağlantılı oldukları 

görülmektedir. Bağımsız figürler ise her biri ayrı şekilde ön plana çıkarılmış ve âdeta 

bir heykel görünümüne bürünmüşlerdir.  

Diğer üst yapı elemanlarına baktığımızda alt kısımlarda yer alanlardan farklı 

değillerdir. Aynı şekilde profil çizgileri boya ile yapılmış olmalılardır. Tapınağa ait en 

sade işçiliğe sahip blok gurubu alınlık bloklarıdır. Alınlık bloklarında sadece klasik 

döneminde yapıldığı gibi taç kısmı ion kymationu ve inci-payet dizisi yer alır. 

Yumurtalar fazla uzun değildir ve yüzeysel görünümlüdür. Çanaklar keskin, çanak 

araları dardır. Çanaklar arasındaki mızrak uçları belirgindir. Dönemin yüzeysel, 

şematik, plastik görüntüsünden uzaklık görülür. Bezeksel bir görünüm hâkimdir. M.Ö. 

4.yüzyılın ikinci yarısından olan Labranda Zeus Tapınağı’nın arsitrav tacındaki gibi 

bezemede genel anlamda bir uzama ve incelme dikkati çeker. Bu durum hem yumurta 

formunda hem de mızrak uçlarında kendini hissettirir. Yumurtaların orta kısmında 

görülen şişkinlik ve yumurta uçlarındaki yuvarlaklık kaybolmuş, yumurta tabana 

doğru hafifçe sivrilmeye başlamış, çanaklar incelmiş ve keskinleşmiştir. Ancak 

yumurtanın üst kısmındaki ovallik yok olmamıştır.  

Yapım aşamasında kolaylık sağlayan en önemli etkenler yerleştirme 

çizgileridir. Tapınağa ait bloklar üzerinde yaptığımız çalışmalarda dört tür yapım 
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çizgisinin olduğunu tespit ettik. Bunlar eksen, hizalama, bağlantı yerleştirme 

çizgileridir. Genel olarak baktığımızda çok az blok üzerinde koruna gelen bu çizgilerin 

blok sıralarında belirlenen referans noktaları olduğunun görmekteyiz. Bazı bloklarda 

ise hiçbir şekilde çizgi bulunmamaktadır. Örneğin sütun tamburlarının üzerinde ne 

yerleştirme, ne biçimlendirme ne de bağlantı çizgilerine hiç rastlanılmamıştır. Burada 

sütunu oluşturan diğer bloklara baktığımızda kaide ve başlıklar üzerinde 

biçimlendirme ve eksenal çizilmiş çizgiler bulunmaktadır. Sütunlarında bu iki eleman 

gurubu üzerinde çizgilerin kullanıldığı sonucu karşımıza çıkmaktadır.  

Yerleştirmede ayrı guruplar için farklı kaldırma yöntemleri kullanılmıştır. 

Stylobat yapılan rampa üzerinden kaydırılarak yerine yerleştirilirken, kaideler için 

mahmuz kullanılmıştır. Sütun tamburları üzerinde ise vinç ile kaldırma işlem ilgili 

olan tüm kaldırma yöntemleri kullanılmıştır. Sadece sütun tamburları incelenerek bile 

Hekate Tapınağının yapım aşamasında birçok farklı tekniğin bir arada kullanıldığını 

söyleyebiliriz. Kurtağzı yuvalarının üç tipide sütun tamburları üzerinde kullanılmıştır. 

Başlıklarda durum aynıdır. Genelde bağlı olduğu sütun ile aynı kaldırma yöntemi 

kullanılmış olsa da nadiren farklı örneklerde karşımıza çıkmaktadır. Sadece bir başlık 

üzerinde kullanılan genel tip kurtağzı bulunmaktadır.  Diğerlerinde direk halat 

kullanımı ve Karia-İonia tipi kurtağzı yuvası kullanılmıştır.  

Bloklar üzerindeki işçilik özellikleri temel alınarak bir atölye sınıflandırılması 

yapılacak olursa her bir gurup için ayrı ayrı atölyelerin çalıştığını söyleyebiliriz. Buna 

göre 1. atölye kaldırma yöntemi olarak genel tip kurtağzı yuvası zıvanalama sistemi 

olarak dikdörtgen formu ve birbirine karşılıklı yerleştirilmiş ikili zıvana sistemi 

kullanmışlardır. Bu gurup tapınağın kuzey ve batı peristasisinde etkili olmuşlardır. 

Çünkü kuzey peristasise ait tüm sütun tamburları üzerinde yukarda anlatılan zıvana 

sistemi ile kaldırma yuvası mevcuttur. 2. atölye batı peristasisin geriye kalan güney 

kısmından sorumlu görünüyor. Bu grup sütun tamburlarının üst yüzeyinde eşkenar 

üçgen şeklinde yerleştirilmiş kare formu üçlü zıvana sistemi ile Karia-İonia tipi 

kurtağzı kullanılmıştır. 3. atölye güney ve doğu peristatiste bu kısımdaki bloklar 

özellikle sütun tamburları ve başlıklar üzerinde Karia iyona tipi kurtağzı yuvası biri 

önünde biri arkasında olmak üzere iki adet dörtgen formlu zıvana yuvası 

kullanmışlardır. 4. atölye bu üç tipten farklı olarak yerleştirme sonrası yapılan 

tıraşlama ile yok edilen mahmuzla kaldırma yöntemi kullanmışlardır bu grup zıvana 
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sistemi olarak ikili ve üçlü sistemleri aynı anda kullana bilmişlerdir. Bir sütun 

sistemini oluşturan tüm blokların aynı atölyeden çıktığı blokların boyut farklılığından 

anlamaktayız buna göre başlıkların yüksekliği 5-10 cm arasında yükseklik farkları 

bulunmaktadır sütunlar üzerinde yaptığımız çalışmalarda kaldırma yuvanın pratik 

kullanımının yanında sütunun ağırlığı da hesaplanarak kaldırmanın sorunsuz olacağı 

şekilde ayarlandığı sonucuna ulaşmaktayız tapınağın kuzeyinde yer alan yer alan 

envanter numarasız sütun tamburunun üst yüzünde açılan kurtağzı yuvası 2 cm 

derinliğinde 5x12 cm ölçülerinde yapılmış bir çerçevenin içine yerleştirilmiştir 

dikkatli bakıldığında tamburun üst kısmında yer alan damardan dolayı ağırlığın 

kaldıramayacağı için biraz daha derine yerleştirilip her et kalınlığı artırılmış hem de bu 

şekilde sütunun boyunda bir eksilme olmamıştır arşitrav bloklarında kısmen 4. 

atölyenin etkileri görülse de 5. Atölye hâkimdir kaldırma yöntemi olarak mahmuzlar 

kullanılmıştır üst kısmında 2x7x4cm ölçülerinde zıvana yuvaları yerleştirilmiştir 6.ve 

7. atölyelerin bloklar üzerindeki süslemelerde sorumlu olduğunu antemion 

kuşaklarındaki ölçüsel ve biçimsel farklardan anlıyoruz. Blokların yerleştirilmesinde 

kullanılan bir diğer bir yöntem ise blokların tam oturmasını sağlayan küskü 

çubuklarına dayanak noktası oluşturan küskü yuvalarıdır yatayda üstü üste gelen tüm 

blokların üst yüzeyinde yer alır biçimsel olarak farklar göstermektedir bazı bloklar 

içinde tüm tipleri mevcutken bazılarında ise tek tipi kullanılmıştır.  

Bağlantılar için yatayda kenetler kullanılırken dikey elemanlarda zıvanalar 

kullanılmıştır. Yatayda bağlana bütün bloklar bağlantı öğesi olarak “U” tipi kenet 

bağlacı kullanılmıştır bazı bloklar üzerinde kenet yuvaları farklı olsa da kullanılan 

kenet tipi aynıdır. Lagina Hekate Tapınağı mimari bloklar üzerinde yapılan bu çalışma 

da tapınağın mimarisinin nasıl meydana geldiği; kullanılan yöntemlerin hangi 

dönemden etkilendiği ve bunların tapınağa nasıl yansıtıldığı konuları hakkında 

karanlıkta kalmış noktaları aydınlatılmaya çalışılmıştır.   

Hekate Tapınağı’nda Mimari bir yapıda kullanılabilecek tüm mimari teknikler 

kullanılmıştır. Fakat bunların tamamen bir blok gurubu üzerinde görmemiz mümkün 

olmamaktadır. Bir teknik bazen sadece bir blok üzerinde ve o bloğa has olurken aynı 

tekniğin farklı bloklar üzerinde de görmek mümkün olmaktadır. Bazen de aynı blok 

üzerinde birden fazla yerleştirme tekniğinin kullanılmış olduğunu görmekteyiz. 

Bloklar hem kendi aralarında hem de diğer bloklar arasında gözle görülür büyük 
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işçilik farkları bulunmaktadır.  Daha önce değindiğimiz ve frizlerin yapımında 

sorumlu 6 atölyeye ek olarak yapımda da yedi atölyenin sorumlu olduğunu tespit ettik. 

Bunun yanında tasarlama üst yapı ve diğer ufak tefek işleri üstelenen atölyeleri de 

sayacak olursak 16 atölyenin bu mimarinin oluşturulmasında çalıştığı söylenebilir 

Augustus döneminde yapılan tamiratları hesaba katarsak ve bunun iki atölye olduğunu 

düşünürsek toplamda 18 atölyenin Hekate Tapınağı’nda çalışmış olduğunu 

söylenebilir.  
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