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Ören yerindeki çalışmalar 21 Temmuz 2010 - 30 Ağustos
2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve Bakanlık temsilcisi
olarak N. Malkoç görev yapmıştır*.

Fieldwork on site could start on the 21st July 2010 and
ended on the 30th August and N. Malkoç was state representative for the mission*.

Büyük İskender’in Küçük Asya seferi sırasında adı geçen
(Arrianus, Anabasis, I.VI) Termessos’un Roma’yla ilk
teması İ.Ö. 189’da olmuş, şehir Mithridates savaşı sırasında Roma’nın tarafını tutarak Lex Antonia de
Termessibus’un ilanıyla bağımsızlığını elde etmiştir. İ.Ö.
36’da Galatia kralı Amyntas krallığına bağlanmış, onun
ölümünden sonra da Roma hâkimiyeti altında yeniden
bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu dönemden itibaren, 3.
yy.’a kadar sikkelerinde şehrin bağımsızlığı vurgulanmıştır. En görkemli zamanını 2. ve 3. yy.’da yaşamış olan
şehir 5. yy.’da terk edilmiştir.

The name of the city is named for the first time during the
expedition of Alexander the Great in Anatolia (Arrianus,
Anabasis, I.VI). Their first contact with Rome took place
in 189 B.C. During the Mithridatic Wars, they sided with
Rome and acquired their independence with the proclamation of “Lex Antonia de Termessibus”. In 36 B.C.
Pisidia was attached to the Kingdom of Amyntas, the
Galatian king. After his death, Termessos gained her
independence under Roman rule. From this epoch until
3rd century A.D., the legend of its coinage reveals its selfgovernment. The city peaked in the 2nd and 3rd centuries,
and started to lose its influence and was finally abandoned in the 5th century A.D.

Su Yapıları
1050 ila 1262 m.’lik bir yüksekliğe kurulmuş olan, kartal
yuvası adıyla bilinen Termessos’un topografik ve coğrafi
konumu suyla ilgili düzeneklerin inşasına engel olmamıştır (Res. 1). Akdeniz iklimi gösteren bölgede yazlar
sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yaz kuraklığı beş
– altı aya kadar uzayarak mayıstan ekim sonuna kadar
sürebilir, buna karşılık kışlar gayet nemli geçer.
Yüksekliğinden dolayı şehir aynı zamanda yoğun kar
yağışı da alır.

Hydraulic developments
The topographical and geographical situation of
Termessos, nicknamed “eagle’s nest”, and located at an
altitude between 1050 and 1262 m., was not an obstacle
for developing hydraulic systems (Fig. 1). The climate of
the region is of Mediterranean type and is characterized
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Res. 1
Termessos planı
(A. Löber, 1934)
Fig. 1
Plan of Termessos
(A. Löber 1934)

by hot and dry summers and mild winters. Summer
dryness can last from five to six months, from May till the
end of October while the winter is very humid. Due to
its altitude, the city also has abounding snowfalls.

Şehir dâhilinde hiçbir su kaynağı mevcut olmadığı için
Termessoslular yağmur sularının toplanmasına, idaresine
ve depolanmasına özel bir önem vermişlerdir. Kentte su
kemeri, bent, havuz, kanalizasyon, sarnıç, lağım (atık su
kanalı), çeşme, kuyu, rögar, hazne, drenaj kanalı gibi
antik su düzeneklerinin bütün bileşenleri mevcuttur.

As there is no spring in the urban area, Termessians paid
particular care in recovery, management of runoff and its
storage. All traditional components of the hydraulic
developments panoply of an ancient city exist here:
aqueducts, dams, basins, pipes, cisterns, sewers, fountains, wells, manholes, reservoirs, culverts, etc.

Vadinin iki tarafındaki yamaçların genişliği ve ayrıca çatı
yüzeyleri sayesinde önemli miktarda su tutularak haznelere sevk edilmiş, kurak mevsimde kullanılabilmiştir.

The expanse of slopes on both sides of the valley and the
roofs allowed collecting important volumes of water,
directing it to the reservoirs for storage, and using them
during the dry season.

Su kemeri
Lanckoroński kitabında kendi deyimiyle “sarnıçlar
vadisi”nde bir kanal ve iki su kemeri olduğunu belirtir
(K. G. Lanckoroński, Les villes de la Pamphylie et de la
Pisidie II: La Pisidie [1893] 61-62). Çalışmamızı en
kuzeydeki sarnıçtan başlattık ve içeride, güneydoğu
köşenin yakınında bir açıklık keşfettik. Ne var ki erozyondan ve eğimi takiben, sarnıcın arka kesimini tamamen kaplamış olan toprak birikiminden ötürü sondaj ya
da kazı yapmadan Lanckoroński’nin tarif ettiği, üç sarnıcı birbirine bağlayan kanalın mevcudiyetini kanıtlamak

Aqueducts
In his book, Lanckoroński speaks to us of a channel and
two aqueducts which are in the valley indicated, by
itself, as the “valley of cisterns” (K. G. Lanckoroński, Les
villes de la Pamphylie et de la Pisidie II: La Pisidie [1893]
61-62). Our campaign started by the northernmost

3

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI

SURVEY REPORTS

Res. 2 Su kemeri
Fig. 2 Aqueduct

Res. 3 Bent
Fig. 3 Dam

imkânsızdır. Karşı uçta yer aldığı belirtilen iki su kemerinin varlıklarını ortaya koyacak herhangi bir ize rastlayamadık.

cistern and we spotted an opening in southeast corner.
Nevertheless, owing to erosion and accumulation of
earth coming down the slope, and covering the rear area
of the cistern, it is impossible to prove, without soundings or excavations, the presence of the channel interlinking the three cisterns, as remarked by Lanckoroński.
As for the aqueducts located at opposite ends, our
researches did not allow us to find any traces to verify
their existence.

Belli bir noktadan itibaren, yerleşmenin kuzeyinde,
bugünkü bekçi gişesinin arkasında yer alan tepenin
yamacında bulunan yaklaşık 40 m. uzunluğundaki bir
kanal, yamacın kuzeyindeki bir yarığa kadar takip edilmiştir. Kayaya oyulmuş olan kanalın biçimi ve boyutları,
yamacın eğimine göre değişmektedir (Res. 2).

From a certain place on the hillside behind the ticket
office, in the north of the site, we followed a channel
about 40 m. up to a crack to the north of the slope. It is
dug in the rock with a form and of dimensions varying
according to the differences in altitude of the slope
(Fig. 2).

Diğer bölümün kuzey ucunda büyük ihtimalle kanalı
ayakta tutmak amacıyla irili ufaklı malzemeyle inşa edilmiş olan bir istinat duvarı mevcuttur.

Bent
Termessosluların teraslar elde etmek amacıyla inşa ettiği
istinat duvarlarından biri, yer seçimi, boyutları ve mimari kalitesiyle diğerlerinden ayrılmaktadır (Res. 3). Bu
duvar iki tepenin arasına, bir yamacın dibine, güneydoğu-kuzeybatı yönünde yapılmıştır. Cephesinde iki küçük
açıklık mevcuttur. Bunların debiyi kontrol etmeye ya da
alüvyon birikimlerini boşaltmaya yarayan vanaların
delikleri olup olmadığı belli değildir. Konumuna ve
özenli yapısına bakıldığında bendin büyük olasılıkla
duvarın kuzeydoğusunda uzanan kesimde bulunan bazı
küçük sarnıçları beslemeye yaradığı söylenebilir.
Termessoslular böylece yamaçtan vadiye doğru akan
yağmur sularını zapt ederek hemen o civardaki binaları
ve belki de taban suyunu beslemişlerdir.

In the north end of the other side, a supporting wall was
built with masonry of big and small stones, no doubt to
support the extension of the channel.

Dam
Among the retaining walls which Termessians constructed to form terraces, one is different from others with
regard to the choice of location, dimensions and the
quality of its architecture (Fig. 3). It extends in the southeast-northwest direction upstream of a mountainside,
between two hills. On the façade, there are two small
openings. We are not able to say whether these openings
served for releasing some water to control the flow rate
or to remove accumulating alluvium. Based on its position and careful construction, this dam was probably
intended to supply some small cisterns found in the area
extending to the northeast of the wall. Termessians so
intercepted rain waters flowing down the mountainside

Kanalizasyonlar
Termessoslular atık suların ve yağmur sularının geçe
bileceği bir yeraltı sistemi inşa etmişlerdir. Surlarda
(cloaca maxima) (Res. 4), tiyatroda, şehir kapısının
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Res. / Fig. 4
Cloaca maxima

yakınlarında ve sütunlu yolda tarafımızca dört şebeke
tespit edilmiştir.

Sarnıçlar
Şehirde su kemerlerinin ve su kaynaklarının olmadığı
göz önüne alındığında, sarnıçlar ve kuyular yegâne
çareydi. Özellikle özen gösterilmiş olan sarnıçlar ve
kuyular çok iyi korunmuş durumdadır. Konumlarına
göre boyutları çok farklı olabilen sarnıçlar yağmur sularının toplanması için kullanılmaktaydı.
Lanckoroński’nin ekibinin çizdiği, A. Löber’in 1934’te
zenginleştirerek yeniden yayınladığı plana göre araştırmacılar dokuz sarnıç tespit etmişlerdi. 2010 araştırmaları sırasında bu sarnıçlar incelendiği gibi, yenileri de tespit edilmiştir. Bugüne dek sarnıçlar üzerinde herhangi
bir çalışma yapılmış olmadığı için tiplerine ya da mimarilerine göre bunları sınıflandırmak zor olsa da on dört
farklı sarnıç formu tespit etmiş bulunuyoruz.
1. D1 sarnıcı: Vadinin aşağı kesiminde, otoparkın
yakınında bulunan sarnıcın büyük kısmı erozyonla
gelen toprakla kaplanmıştır. Lanckoroński’ye göre
şehirdeki en eski üst örtü yapısı bu sarnıçtadır. Dışarı
doğru çıkıntı yapan, verev kesilmiş taşlardan oluşan,
alt alta üçgen biçimli üç açıklığı olan bir duvar
söz konusudur (Lanckoroński age, 62). Bugünkü
haliyle daha ayrıntılı olarak incelenmesi mümkün
değildir.

to the valley to supply the buildings in the vicinity and
perhaps to feed phreatic levels.

Sewage system
Termessians constructed a network of underground conduits for the flow of wastewater and rainwater. We spotted four parts of the sewage system: in the city walls
(cloaca maxima) (Fig. 4), theatre, near the city gate, and
in the colonnaded street.

2. Gymnasiondaki sarnıç: Ortasında üst örtüyü taşıyan
ayaklar ve bir tahliye kanalı olan yegâne sarnıçtır.
Üst yapısı kemerler üzerine döşenmiş levhalarla
kaplıdır.
3. D3 sarnıcı: (Res. 5) 1.34 m. uzunluğundaki bir
duvarla iki dikdörtgen odaya ayrılmıştır. Prizmatik
taşlarla örülmüş yarım daire tonoz çokgen duvarlar
üzerinde yükselmektedir. Bu formda iki sarnıç daha
bulunmuştur: D9 ve D10.

Cisterns
In the absence of an aqueduct and sources within the
city, cisterns and wells remained the only appeal.
Cisterns and wells, the object of particular attention in
cities, are currently in a very good state of preservation
in Termessos. The cisterns, dimensions of which vary
according to their sites, were of use for the function of
pluvial collection.

4. D10 sarnıcı: Uzun formlu bir sarnıçtır. Mimari olarak yerleşmedeki diğer sarnıçlardan farklıdır. Yığma
tonozla örtülü iki odadan oluşmaktadır. Güney
çeperine 7.73 m. mesafede, 1.57 m. uzunluğunda,
0.60 m. genişliğinde bir duvar yükselmektedir. Bu
kesim büyük ihtimalle bir dinlendirme havuzu olarak kullanılmaktaydı.

According to the plan raised and drawn by the team of
Lanckoroński, which was enriched and republished by A.
Löber in 1934, the researchers had identified nine cisterns. During the surveys of 2010, we studied their
actual situations and identified some others. This big
number describes the site, of course, having deficiency
of water. Until now no studies have been made on cisterns, and it is difficult to categorise them according to
their types or architecture. We have discerned 14 forms
of cisterns.

5. D5 sarnıcı: Birbirinin eşi iki dikdörtgen odadan oluşur. Birbirine paralel olan odalar ortak duvarda, yer
hizasında, ilk iki kemer arasında bulunan bir geçitle
birbirine bağlanmıştır. 2010 araştırmaları sırasında
incelenen sarnıçlardan farklıdır. Dipteki duvarda
öne doğru çıkıntı yapan bir ayak büyük ihtimalle
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Res. 6
D6 sarnıcı
Fig. 6
Cistern D6

Res. 5 D3 sarnıcı
Fig. 5 Cistern D3

depolanan suyun seviyesini anlamak için kullanılmaktaydı. Planı kareye yakın iki odadan oluşmaktadır. Bu formda iki sarnıca rastladık.
6. D6 agora sarnıcı: Bugüne dek Termessos’ta bulunmuş en büyük sarnıçtır (Res. 6). 1500 m3’ü aşkın bir
kapasitesi olmalıdır. Kubbeyle örtülmüş silindir
biçimli üç mekândan oluşmaktadır. Bu üç mekânın
kubbeleri arasında bulunan, yine kubbeyle kaplı
küçük bölümler büyük olasılıkla suyu süzmeye ya
da içeriyi görmeye yaramaktaydı.

1. Cistern D1: It is covered to a great extent with the
earth brought by erosions, downstream from the valley, near the parking. According to Lanckoroński, it
has the most ancient roofing example of the city. It is
a wall with three triangular openings formed by
stones carved oblique, some projecting above others
(Lanckoroński op.cit., 62). In its present state, it is
impossible to explore any further.

7. Gymnasionun karşısındaki sarnıçlar: Bir istinat
duvarına yaslanan yarım daire biçimli tonozla örtülü, birbirine bitişik pek çok oda inşa edilmiştir.
Kayaya oyulmuş bir kanal duvarın üst kesiminden bu
haznelere doğru inmektedir.

2. Cistern of the gymnasium: It is the only cistern which
has abutments in its middle to carry the superstructure and a discharge conduit. It is covered with slabs
resting on arches.

8. D8 sarnıcı: Güneybatıdaki nekropole giden patikanın 15 m. batısındadır. İçinde hâlâ su vardır. Bir
çembere benzeyen formuyla ayırt edilir. Hemen
yanında aynı formda, fakat iyi korunamamış vaziyette bir başka sarnıç daha vardır. Her ikisi aynı aksın
üzerindedir.

3. Cistern D3: This cistern (Fig. 5) is comprised of two
rectangular rooms separated by a wall of 1.34 m. in
length. The round vault built with orthogonal masonry rises on walls in polygonal masonry. Two other
cisterns of this form are identified, namely D9 and
D10.

9. Çift kemerli sarnıçlar: Bu forma sahip iki sarnıçtan
biri kare planlıdır ve güneybatıdaki nekropole giden
patikanın 50 m. kadar batısındadır. Diğeri yamaçta,
Pan Temenosu’nun üstünde yer alır. Şekli daha ziyade dikdörtgene yakındır.

4. Cistern D10: It is a cistern of elongated form. Its
architecture distinguishes itself from all other cisterns
of the site. It is comprised of two rooms covered by
a corbelled vault. A wall of 1.57 m. length and 0.60
m. width springs at the 7.73 m. from the south wall
of the cistern. This part had probably a function of
decantation basin.

10. Gişenin karşısındaki sarnıç: Bekçi gişesinin karşısındaki yamaçta bulunmaktadır. Çeperin üst kısmı ana
kayaya, düzensiz bir örgüyle inşa edilmiştir. Bir
yarım kubbe formundadır. İçinde üç kemer, yerde,
kayaya oyulmuş, 0.31 m. çapında, 0.13 m. derinliğinde bir havuz görülmektedir.

5. Cistern D5: It is composed of two identical, rectangular and parallel rooms which communicate
through an opening in the common wall, at ground
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level, between the first two arches. This cistern singles out among others studied during the campaign
of 2010. It has a pillar projecting from the wall at the
bottom probably to indicate the level of stored
water. It is composed of two rooms almost square
plan. Two cisterns of this form were identified.

Res. 7
Gymnasionun
yanındaki hazne.
Dexamene, Lynceus
Dağı’ndaki çeşme
(J. Bonnin’den)
Fig. 7
Basin near the
gymnasium.
The dexaméné,
the fountain on
Mount Lyncée
(after J. Bonnin)

6. Cistern D6 in the agora: This is the biggest cistern
found in Termessos to date (Fig. 6). It must have a
capacity of more than 1500 m3. It comprises three
cylindrical rooms covered by domes. Between the
domes of these three rooms are small rooms covered
also by a dome which served probably for decantation of water or inspecting the interior.
7. Cisterns across from the gymnasium: Several rooms
juxtaposed and covered by a round vault were constructed against a retaining wall. A channel carved in
the rock goes down from the upper part of the wall
towards these reservoirs.

11. Alketas’ın Mezarı’na giden yoldaki sarnıç: Kayalık
bir yamaca dayandırılmış, böylece kaya sarnıcın
arka çeperini oluşturmuştur. Üstü yarım daire tonozla örtülüdür.

8. Cistern D8: It is located 15 m. west of the track leading to the southwest necropolis; it always contains
some water. It is characterized by its circular form. A
second one with identical form but in bad condition
is found next to this one. They both lie on the same
axis.

12. Silindir biçimli sarnıçlar: Gymnasionun güneydoğusunda, tiyatronun kuzeydoğusundadır. Ağız kısmına
doğru daralan bir silindir biçimindedir. İri taşlarla
inşa edilmiş, zemin döşeme taşlarıyla kaplanmıştır.
Yerleşmede bu türden bir düzine kadar sarnıca rastladığımıza göre en yaygın formun bu olduğu söylenebilir.

9. Double-arched cistern: There are two cisterns of this
form. This one lies about 50 m. to the west of the
track leading to the southwest necropolis and has a
square plan. The other one is on the slope above the
temenos of Pan with a rather rectangular form.

13. U biçimli sarnıçlar: Bendin yakınındaki silindir
biçimli sarnıçları incelerken dikdörtgene yakın bir
formu olan bir sarnıca rastladık. Sadece tek bir kenarının köşeleri yuvarlatılmıştır. Bu tipte bir sarnıç
tepede, ormancıların kulesinin önünde de tespit
edilmiştir.

10. Cistern across from the ticket booth: It is on the
slope facing the booth of the security guards. The
upper part of the wall is built with irregular masonry
on bedrock. It has the form of a semi-dome. Three
arches and a hole dug in the bedrock on the floor of
0.31 m. diameter and 0.13 m. depth are identified
inside.

14. Tonoz ve taş döşemeli üst örtüye sahip U biçimli
sarnıç: Sarnıcı kaplayan döşeme malzemesi, içini
görmemizi engellemektedir. Bununla birlikte çekilen
fotoğraflar sayesinde düşük hacimli diğer sarnıçlardan farklı bir formda olduğunu tespit ettik.

11. Cistern on the way to the tomb of Alketas: It is
located on a rocky slope and its back is hewn in
bedrock; it is covered by a round vault.

Çeşmeler
Hazneler: J. Bonnin’in çalışmasına göre Termessos’un
farklı yerlerinde bulunmuş olan iki havuzun, taştan bir
tekne biçimindeki, dexamene tipindeki çeşmelerden
olduğu ifade edilebilir (Res. 7). Kenarlarında bir kanal,
dipte ise krounos denen bir ağızdan gelen suyun
boşaldığı bir delik mevcuttur (J. Bonnin, L’eau dans
l’antiquité [1984] 55-56).

12. Cylindrical cisterns: One such cistern is found to the
southeast of the gymnasium and to the northeast of
the theatre. It has a cylindrical form tapering towards
the mouth. It is constructed with large stones and its
floor is paved with slabs. It is the most common type
since we have already identified a dozen.
13. U-shaped cisterns: During the study of cylindrical
cisterns on the terrace near the dam, we identified a
cistern of almost rectangular form with only one side

Gymnasion-tiyatro yolundaki hazne: İlk havuzun bulunduğu kesimde bol miktarda mimari malzeme vardır.
Nitekim arşitravlar, farklı boyutlarda Dor nizamında üç
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whose corners are rounded. A cistern of this type
was spotted also on the hill in front of the tower of
the forestry guards.
14. U-shaped cistern with a vaulted and paved roof: The
slabs covering this cistern hinder our sight of the
interior. Nevertheless, thanks to the photographs
taken, we noted that it has a form different from
other cisterns with a modest capacity.

Fountains
Basins: If we refer to the work by J. Bonnin, two basins
found at two different places in Termessos can be considered fountains of the dexaméné type, in the form of one
stone trough (Fig. 7). There is a channel along the edges
and an orifice at the bottom to evacuate the water
received through a mouth called krounos (J. Bonnin,
L’eau dans l’antiquité [1984] 55-56).

Res. 8 Çeşme
Fig. 8 Fountain

sütun başlığı, güney kesimde, yerde yatan sütun ve havuzun kuzeydeki bir (ya da birçok) sütuna ait yivli tamburlar burada büyük bir çeşme olduğunu düşündürmektedir.

The basin in the gymnasium – theatre street: The area
where the first basin was found is very rich in architectural blocks. Besides, architraves, the three Doric capitals
of different dimensions, column which lies on the ground
in the south and the fluted drums of one (or several)
column(s) north of the basin on the surface, suggests a
large fountain.

Hadrianus propylonu yakınındaki çeşmenin teknesi:
Yamacın eteğinde propylon’un yaklaşık 50 m. güneyinde
bir çeşme kalıntısının önünde bir tekne tespit edilmiştir.
Dikdörtgen planlı olan hazne yerli kayaya oyulmuş ve iyi
korunmuştur.

The fountain basin near the propylon of Hadrian: From
the mountainside about 50 m. to the south of the propylon, a basin was identified in front of the remains of a
fountain. This rectangular basin was carved from local
stone and is well-preserved.

Çeşme: Büyük bir ihtimalle çeşme olarak kullanılmış
olan anıtsal bir yapı, ikinci haznenin hemen arkasında
yer almaktadır (Res. 8). Muhtemelen prizmatik taşlarla
inşa edilmiş yarım daire biçiminde olan çatı çökmüştür.
Kuzeyde, cephenin köşesinde kaya kütlesine oyulmuş
bir kanal göze çarpar. İçeriden gelen suyun buradan
ikinci hazneye boşalmış olması mümkündür.

Fountain: A monument having very likely served as a
fountain is right behind the second basin (Fig. 8). The
round arched roof built probably with orthogonal
masonry has collapsed. In the north, in the corner of the
facade, we see a channel carved in the rock through
which water coming from inside ran perhaps into the
second basin.

Malzeme
Termessos’un zor coğrafi ve meteorolojik koşullarından
dolayı suyun biriktirilmesi ve dağıtımı için incelikli bir
sistem ve organizasyon, bunun yanında malzeme ve
yapılar şarttır. Antik Çağ’da dağıtım şebekeleri kanallardan, özellikle de borulardan oluşmaktaydı.

Materials
The difficult geographical and meteorological conditions
of Termessos require an organization and an elaborate
system as well as equipments and structures to assure
water collection and supply. In antiquity, networks of
distribution were formed with channels and especially
pipes.

Borular: Künklerin yapımında pek çok farklı malzeme
kullanılmıştır: Ahşap ve deri gibi dayanıksız malzemeler,
bunun yanında PT, taş, maden gibi çeşitli sertlikteki malzeme (Bonnin age., 151-156). D5 sarnıcının yakınlarında PT bir künk parçası bulduk. Boru iki uzun parçadan
oluşmaktadır. Alttaki parça üç kenarı belirgin bir tekne,
diğeri ise bir tonoz biçimindedir.

Pipes: Several materials were used for the manufacture
of pipes: perishable materials like wood and leather, and
others more or less hard such as stone and metal
(Bonnin op.cit., 151-156). We discovered a fragment of

Taş halkalar: PT’in yer aldığı kesimde ve gymnasion sarnıcının etrafında farklı şekil ve boyutlarda taş halkalara
rastladık.
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a terracotta conduit near the cistern D5. It is comprised
of two long pieces, the lower one of which has the form
of a basin with three sides and the other one in the form
of a vault.
Stone rings: Terracotta or metal pipes were attached to
the stone blocks with openings. These served for augmenting the resistance to pressure especially where the
conduits met a joint (Bonnin op.cit., 164). In the area of
D5 and near the cistern of gymnasium, we found stone
rings of various forms and sizes.

Water basins
Water distribution pools: These basins were used for the
sharing out of water between several consumers to
assure feeding (Bonnin op.cit., 52). We found such
basins near wells, and in the area of the cistern D5 and
the cistern of gymnasium.

Res. 9 Su dağıtım haznesi
Fig. 9 Water distribution basin

Su hazneleri
Su dağıtım havuzları (maksem): Bu havuzlar suyun farklı tüketiciler arasında bölüştürülmesine yarıyordu
(Bonnin age., 52). D5 sarnıcının ve gymnasion sarnıcının bulunduğu kesimlerde, kuyuların yakınlarında
örneklerini saptadık.

Water distribution basin: Such basins had a function of
distributing the flow rate between several pipes. We
found one near cistern D5 (Fig. 9).
Sink: It is a block with a hole which we found on a slope
where there are remains of houses.

Taksim haznesi: Taksim haznelerinin işlevi gelen suyu
farklı kanallara dağıtmaktır. D5 sarnıcının yanında böyle
bir hazne bulduk (Res. 9).

Manholes: A perforated development near the parking
lot indicates the presence of an aqueduct between the
cistern D1 and the valley.

Yalak/Evye: Konut kalıntılarının yer aldığı bir yamaçta
bulduğumuz, delikli bir taş bloktur.

Conclusion

Rögarlar: Otoparkın yakınındaki delikli bir düzenek, D1
sarnıcıyla vadinin arasında bir su kemerinin bulunduğuna işaret etmektedir.

The result of our archaeological surveys in Termessos was
extremely satisfactory for the first research year. In spite
of restricted means, we found and studied all cisterns
pointed out on the plan of Lanckoroński. The study of
areas distant from the urban centre, which was also part
of the object of our researches, allowed us with regard to
geographical, meteorological and environmental conditions, to envisage an appropriate program for future
campaigns. The abounding number of cisterns and
developments which encircle them requires a deeper
exploration. A study itemized on the functioning of these
cisterns with various types and at various sites will allow
an answer to the question regarding the feeding source
of the city. Soundings to be dug at certain places will
shed light onto a part of the hydraulic system of
Termessos which lies under earth and vegetation.

Sonuç
Termessos’ta yaptığımız bu araştırmalar, ilk yıl için son
derece tatmin edici sonuçlar vermiştir. Sınırlı olanaklara
rağmen Lanckoroński’nin planında işaret edilmiş olan
bütün sarnıçları bulup inceleyebildik. Yine araştırmamıza dahil ettiğimiz kentsel merkezin ırak kesimlerinde
yaptığımız çalışmalar, coğrafi, meteorolojik ve çevresel
koşulları göz önüne alarak gelecekteki araştırmalar için
uygun bir program oluşturmamızı sağlamıştır. Farklı tipteki bu sarnıçları ve yerlerini incelediğimizde, suyun
kaynağı meselesine bir cevap getirmek mümkün olacaktır. Farklı noktalarda yapılacak sondajlarla Termessos’un
toprak ve bitkilerle kaplanmış olan su sisteminin bir
kısmı gün ışığına çıkarılabilecektir.
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