






ALEKSANDREİA TROAS’DA OPUS RETİCULATUM TEKNİĞİ  

Ergün KARACA* 

ÖZET 

Aleksandreia Troas, günümüzde Çanakkale ilinin, Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünün 

güneyinde yer almaktadır.  M.Ö. 310’da Antigonos Monophthalmos tarafından, küçük bir köy 

olan Sigia’nın yerinde kurulmuştur. Aleksandreia Troas, en parlak dönemini Roma 

İmparatorluk yönetiminde yaşamıştır. Kent, İmparator Augustus Dönemi’nde “Colonia 

Augusta Troadensium” adıyla Roma kolonisi olmuştur.  

Opus Reticulatum tekniği, Roma’da Geç Cumhuriyet Dönemi’nde, opus caementicium 

tekniğinin ortaya çıkmasıyla birlikte ilk defa İtalya’nın Latium ve Campania bölgelerinde 

görülmeye başlanmıştır. Aleksandreia Troasda, opus reticulatum tekniği kentin doğusunda, 

surların dışında bulunan ve günümüzde Kestanbol Kaplıcaları olarak bilinen yerdeki yapıların 

iç ve dış duvarlarında kullanılmıştır. Tekniğin uygulandığı yapılardan ikisi “Tonozlu 

Mezar”dır; diğer yapılar henüz kesin tanımlanamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aleksandreia Troas, Opus Reticulatum, Opus quasi reticulatum, Opus 

Caementicium, Duvar. 

Alexandria Troas is located on the east side of Dalyan Village, Ezine Town, Çanakkale City. 

It was founded by Antigonus Monophthalmos in 310 B.C. on the site of the small village of 

Sigia. Alexandria Troas had its most successful days under reign of Roman Empire. City was 

turned into a colony with the name of “Colonia Augusta Troadensium” under Augustus’ rule.  

Opus Reticulatum technique first emerged in Late Republic Period in Italy, in Latium and 

Campania regions, with the emerging of opus caementicium. Opus reticulatum technique was 

used on outside and inside walls of buildings known as Kestanbol Thermal Resorts found 

outside the city walls south of Alexandria Troas. Two of the buildings which this technique 

was used are Vaulted Tombs while others have not been identified yet.  

Key Words: Alexandria Troas, Opus Reticulatum, Opu quasi reticulatum, Opus 

Caementicium, Wall. 
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 Aleksandreia Troas, günümüzde, Çanakkale ilinin Ezine ilçesine bağlı Dalyan 

köyünün güneyinde yer almaktadır.  M.Ö. 310’da Antigonos Monophthalmos tarafından, 

küçük bir köy olan Sigia’nın yerinde kurulmuştur (Cook, 1973: 364). Antigonos 

Monophthalmos, Kolonai, Khrysa, Hamaksitos, Kebrene, Larisa, Neandria ve Skepsis 

kentlerini birleştirmiş (Synoikismos) ve kurduğu bu yeni kente kendi adından dolayı 

“Antigoneia”  ismini vermiştir (Sevin, 2001, 67). M.Ö. 301 yılında kenti ele geçiren 

Lysimakhos, Küçük Asya’dan Trakya’ya geçiş için uygun bir konumda olmasından dolayı 

Antigoneia’ya  büyük önem vermiş ve Büyük İskender’e bağlılığını belirtmek için kentin 

ismini “Aleksandreia” olarak değiştirmiştir (Strabon XIII–26, 89).  Ancak Hellenistik krallıklar 

içerisinde birden çok Aleksandreia adında kent bulunduğundan, bunu diğerlerinden ayırmak 

için sonuna bölgenin coğrafi adı olan “Troas” ismini de eklemiştir.  

 Aleksandreia Troas, en parlak dönemini Roma İmparatorluk yönetimindeyken 

yaşamıştır. Kent, İmparator Augustus Dönemi’nde “Colonia Augusta Troadensium” adıyla 

Roma kolonisi yapılmıştı (Magie, 1950: 473). Asya bölgesinde Ius Italicum sahibi tek kent 

Aleksandria Troas idi; yani halkı Roma vatandaşları ile aynı haklara sahipti (Ricl, I995: 8). 

Kent, Büyük Constantinus tarafından Roma İmparatorluğu’nun başkenti olarak düşünülmüş, 

ancak imparator daha sonra Byzantion’da (İstanbul) karar kılmıştır (Akşit, 1970: 273). 

 Opus Reticulatum tekniği, Roma’da Geç Cumhuriyet Dönemi’nde, opus caementicium 

tekniğinin ortaya çıkmasıyla birlikte ilk defa İtalya’nın Latium ve Campania bölgelerinde 

görülmeye başlanmıştır (Tırpan, 1990: 101). Opus reticulatum tekniğinin erken evrelerinde 

duvarların yüzeyini kaplamak için kullanılan reticulatların1 düzensiz ve birbirleriyle uyum 

sağlamayan derzler oluşturacak biçimde yerleştirilmeleriyle “opus quasi reticulatum”, yani 

opus reticulatum tekniğinin prototipi olarak kabul edebileceğimiz bir teknik uygulanmış, daha 

sonra opus quasi reticulatum tekniğinin yerini opus reticulatum tekniği almıştır. Opus quasi  

reticulatum tekniğinin uygulandığı ilk yapılar M.Ö. 116’da yapılmış olan Roma forumundaki 

Juturne Nymphesi çeşmesi ve Lacus Luturnae’dir (Adam, 1984: 142). Uzun yıllar opus 

caementicium yüzeyini kaplamada uygulanan opus quasi reticulatum tekniği, M.Ö. 1. yy.ın 

ikinci yarısından itibaren yerini belirli bir düzen içinde yapılan opus reticulatum tekniğine 

bırakmıştır (Adam, 1984: 143). 

 Opus reticulatum tekniğinin kullanımı Roma dünyasındaki sosyal ve ekonomik 

gelişme ve yeni tekniklere paralel olarak yaygınlaşmıştır. Teknik genelde Orta İtalya’da, 
                                                 
1 Opus caementicium’un yüzeyini kaplamada kullanılan, ön yüzü kare, duvara giren kısmı ise prizma 
biçiminde olan taş yapı malzemesi.  
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büyük meskenlerde ve Cumhuriyet Dönemi’nin sonlarında büyük kamu yapılarında 

kullanılmıştır. Opus reticulatum tekniğinin bilinen en erken örneğini, İtalya’da Pompei 

kentinde M.Ö. 55’de yapılan tiyatroda görmek mümkündür (Perkins, 1981: 494). 

  Vitruvius, kendi yaşadığı dönemde iki duvar yapım tekniğinin kullanıldığından 

bahsetmektedir. Bunlardan ilki eski olarak nitelendirdiği opus incertum, ikincisi ise yeni ve 

popüler olarak belirttiği opus reticulatum tekniğidir. Yazara göre, opus incertum, sağlam 

olmakla birlikte, yan yana dizilme, birbirinin üzerine bindirilme ve derz şaşırtması ile bağlantı 

yapıldığı için görünüş olarak güzel değildir; opus reticulatum ise göze iyi görünür, ancak 

reticulatların dizilişi nedeniyle sağlam değildir2 (Vitruvius II-8).  

    İtalya dışında opus reticulatum tekniği doğuda ilk kez, Roma İmparatorluğu’na bağlı 

bir kral olan Büyük Herodes’in (M.Ö. 37 - M.S. 4) Kudüs ile Jericho (Eriha) kentleri arasında 

bağlantıyı sağlayan yol üzerinde, Romalı mimarlara yaptırdığı kışlık sarayında kullanılmıştır 

(Tırpan, 1990: 102). Küçük Asya’da ise opus reticulatum tekniği, Roma İmparatorluğu’nun 

doğrudan egemenliğindeki Aleksandreia Troas, Samosata, Amastris ile Elaiussa Sebaste gibi 

kentlerde M. S. 1. yy.ın ilk yarısından itibaren kullanılmaya başlanmış olmalıdır. 

 Aleksandreia Troas’da, opus reticulatum tekniği kentin doğusunda, surların dışında 

bulunan ve günümüzde Kestanbol Kaplıcaları olarak bilinen yerdeki yapıların iç ve dış 

duvarlarında görülmektedir. Tekniğin uygulandığı yapılardan ikisi “Tonozlu Mezar”dır; diğer 

yapılar henüz kesin tanımlanamamıştır. Bu yapının hamam olabileceği düşünülmekteyse de,   

gerçek tanımı ancak bilimsel bir kazıdan sonra yapılabilir.  

 a. TONOZLU MEZAR A 

 Günümüz Kestanbol tesislerinin hemen kuzeyinde, tek bir odadan oluşan ve üzeri 

beşik tonoz ile kapatılmış olan yapı, 410x350 cm. ölçülerindedir. Yapının büyük bir kısmı 

ayakta olsa da ön cephesi tamamen yıkılmıştır (Res.1, 2). Yapıya giriş güneyden yani şimdi 

yıkık olan kısımdan sağlanmakta olup, başka kapı ve penceresi yoktur.   

 Yapının iç uzun duvarları ile girişinin karşısındaki duvarın alt kısmı opus vittatum, üst 

kısmı ile iki dış duvarı ise opus reticulatum tekniğindedir.  Bu iki farklı teknik, yapıda tezat 

oluşturacak şekilde ve eşit miktarda kullanılmıştır. Yaklaşık 13x13 cm. taban ölçülerinde 

                                                 
2 M.Ö. 90  ile M.Ö. 20 yılları arasında yaşayan Vitruvius, Augustus’a ithaf ettiği “De Architectura” adlı eserini, 
Augustus’un imparator olduğu M.Ö. 27 ile öldüğü M.S. 14 yılları arasında yazmış olmalıdır. Vitruvius’un, 
kitabında, opus reticulatum için “şimdi herkes kullanıyor” demesi, bu tekniğin M.Ö. 1 yy. ortasından itibaren 
uygulanmaya başlandığını göstermektedir. 
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reticulatların uygulandığı duvarın özünü moloz taş ve harç karışımı opus caementicium 

oluşturmaktadır.            

  Yapının ön cephesi, doğa ve insan tahribiyle yıkılmış olduğu için, buradaki duvarın 

tekniği belirlenememiştir. Ancak dış yan duvarlar gibi bu kısmın da opus reticulatum 

tekniğinde olduğu düşünülmektedir.   

 b. TONOZLU MEZAR B 

 Kestanbol Kaplıcaları ile Gülpınar yol kavşağının kuzeyinde bulunan yapı, 10.00x6.30 

cm. ölçülerinde ve tek odadan oluşmaktadır. Girişi batıda olan yapının iç kısmı iyi 

korunmasına karşın dış duvarların yüzeyi bozulmuştur (Res.3). Yapının üstü, içeriden 

bakıldığında beşik tonoz, dışardan ise düz dam tekniğinde görülen bir çatı sistemi ile 

örtülmüştür.  

 Duvarın özünü oluşturan opus caementicium’un yapımında, yoğun olarak moloz taş ve 

harç, bunun iç duvar yüzey kaplamasında ise yaklaşık 14x14cm. ölçülerinde reticulatlar 

kullanılmıştır (Res.4). Yapının içindeki bu opus reticulatum tekniği, yan duvarlarda tonoz 

başlangıcına, kısa taraflarda ise çatıya kadar uygulanmıştır. Ayrıca kapı sövelerinde farklı 

olarak opus vittatum görülür. Dış duvarın yüzeyi günümüze kadar korunamadığı için burada 

kullanılan teknik hakkında bir bilgi yoktur.  

  

 c. DİKDÖRTGEN YAPI 

 Antik kentin içinden Kestanbol kaplıcaları yönüne giden yolun kenarında bulunan yapı 

12.5x5.00 cm. ölçülerindedir. Yapıdan günümüze sadece, duvarda kullanılan tekniğin 

tanımlanmasına ve planın belirlenmesine olanak sağlayan çok az bir kısım toprak üzerinde 

kalmıştır. 

 Yapıda iki farklı duvar tekniği uygulanmıştır. Moloz taş ve harçtan oluşmuş opus 

caementicium’un yüzeyi alt kısımda iki sıra opus vittatum3, devamında ise yaklaşık 12x12 cm. 

taban ölçülerindeki reticulatlardan oluşan opus reticulatum tekniği uygulanmıştır. Opus 

vittatum tekniğinden opus reticulatum tekniğine geçişi sağlayan kısımda, reticulatlar ortadan 

ikiye bölünerek yarım olarak kullanılmışlar ve iki teknik arasında geçişi sağlamışlardır 

(Res.5). 

                                                 
3 Yapıda henüz bilimsel bir kazı yapılamadığı için bu tekniğin duvar yüzeyine ne kadar uygulandığı 
bilinmemektedir. 
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   d. OPUS RETICULATUM TEKNİĞİNDEKİ DUVAR 

 Opus reticulatum tekniğindeki duvar, tonozlu mezar B yapısının kuzeyinde 

bulunmaktadır. Duvarın olduğu kısımda yüzeyde sadece opus reticulatum tekniğindeki duvar 

görülmekte olup, bu alanda henüz bilimsel kazısı yapılmadığı için yapının diğer duvarlarını 

incelemek mümkün olmamıştır. (Res.6). 

  Yüzeyde görülen duvarın boyu yaklaşık 5 m.’dir ve sadece güneybatı cephesi 

görülebildiği için bu kısım incelenebilmiştir. Yüksekliği 1.05 cm. olan duvarın altında toprak 

seviyesinden itibaren Dikdörtgen Yapı’da olduğu gibi iki sıra opus vittatum tekniği 

görülmektedir ve devamında ilk sırada yarım retikulatlar ve sonra da yaklaşık 15x15 cm. 

boyutlarında reticulatlar kullanılarak opus reticulatum tekniği uygulanmıştır. 

Küçük Asya’da opus reticulatum tekniğinin uygulandığı yapılar, genelde halkın 

devamlı gördüğü önemli yapılardır. Bunlar; hamam (Elaiussa Sebaste, Aleksandreia Troas), 

şehir surları (Samosata) ve mezar (Aleksandreia Troas) yapılarıdır. Bu nedenle opus 

reticulatum tekniğinin diğer duvar tekniklerinden farklı olarak üzerinin başka bir malzemeyle 

kaplanmadığı düşünülebilir. Küçük Asya’da opus reticulatum tekniğinin kullanıldığı 

Aleksandreia Troas ve Samosata kentlerinin Roma İmparatorluk Dönemi’nde, askeri 

birliklerin konuçlandırılmaları veya emekli askerlerin yerleştirilmeleri ile askeri koloni 

olmaları, burada yaşayan insanlardan çoğunun İtalya’dan gelen Roma vatandaşı olduklarını 

göstermektedir. Elaiussa Sebaste, askeri niteliğinden çok,  Doğu Akdeniz ticaretine egemen 

konumda bir liman olmasından dolayı muhtemelen Romalı tüccarların yoğun bulunduğu bir 

merkezdi.    

Roma İmparatorluk Dönemi’nde,  Küçük Asya’da birçok duvar tekniği yaygındı. 

Ancak opus reticulatum tekniğinin, yukarıda anılan belli başlı kentlerde ve sınırlı bir şekilde 

kullanılmış olması, bu duvar tekniğinin önemini vurgulamaktadır. Opus reticulatum, Roma 

İmparatorluk Dönemi’nde Küçük Asya’da Aleksandreia Troas’ta ve yukarıda ismini 

saydığımız kentlerdeki yapılarda kullanılmaya başlanmış ve M.S. 2. yy.dan sonra İtalya ile 

birlikte Küçük Asya’da da ortadan kalkmış olmalıdır.  
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Res.1: Tonozlu Mezar A 

 

 

 

 

Res.2: Tonozlu Mezar A, İç Kısa Duvar 
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Res.3: Tonozlu Mezar B 

 

 

Res.4: Tonozlu Mezar B, İç Kısım 



 

 

 

Res.5: Dikdörtgen Yapı 

 

 

 

 

Res.6: Opus Reticulatum Tekniğindeki Duvar 
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