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AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI 

AYASULUK (SELÇUK) KALESİ 

 Ayasuluk Tepesi’nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi’nin 

başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale duvarları Bizans, Aydınoğulları ve Osmanlı  

dönemlerine aittir. Dış surlarda olduğu gibi moloz taş ve devşirme malzeme ile inşa edilen iç 

kale sur duvarları, 15 kuleyle güçlendirilmiştir. İç kalenin biri batıda diğeri doğuda olmak 

üzere iki girişi vardır. Batı kapısı dıştaki duvarlarla korunmuştur. Kale içinde kapıların 

yakınında tonoz örtüleri sağlam kalabilmiş ancak üçünün kazıları yapılmış beş adet sarnıç yer 

alır. Merkezi kısmın güneyinde tek kubbeli ve minaresi kısmen sağlam kalabilmiş cami (Kale 

Camii) vardır. Üstte, batıda Türk Çağı’na ait kale hamamı son yıllarda kazılmıştır. En üstte 

beşik tonozla örtülü bir başka sarnıç da, eski bir bazilika yapısının ayakta kalabilmiş 

bölümdür. 

 Son yapılan kazı ve araştırmalarda Türk Dönemi’nde sarnıç haline getirilen tonozlu 

yapının aslında Bizans Dönemi’ ne ait bir bazilikanın doğu (apsis) bölümü olduğu kesinlik 

kazanmıştır. Sarnıç haline getirilirken üstü tonozla kapatılmış ve orta kısmı bir sütun ve iki 

kemerle desteklenmiştir. Yağmur sularıyla beslenen sarnıç yanındaki hamamın su 

gereksinimini karşılıyordu. Nef bölümü tamamen yıkık olan bazilikanın apsisin duvarları 1.10 

m. kalınlıktadır. Düzgün tuğla hatıllı taş duvarlar, yapı sarnıç haline getirilirken içten 

desteklenmiş ve güçlü bir kırmızı harçla ile sıvanmıştır. Yapının inşa edildiği kayalık, 

platform tepenin en yüksek noktasıdır. İnanışı göre, St. Jean doksanlık bir ihtiyar iken 

Ayasuluk Tepesi’nin en yüksek noktası olan burada İncil’ ini yazmış ve dua etmiştir. Belki 

buradaki bazilika da onun anısına (St. Jean için) inşa edilmiş olabilir.  

 Kaledeki ilk kazı ve onarım çalışmaları 1960 yılında Efes Müzesi Müdürlüğü 

tarafından yapılmıştır. 1990 yılından başlayan ikinci dönem müze çalışmaları 2003 yılına 

kadar devam etmiştir. 2007 yılından itibaren TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji 

Bölümü’nden, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Büyükkolancı başkanlığındaki bir ekip buradaki 

bilimsel kazı ve onarım çalışmalarını sürdürmektedir. 

 2007-2008 yıllarında Kale Camii güneyindeki evler ve yollar kazılıp ortaya çıkarılmış 

ve bunların Bizans ve Aydınoğulları dönemlerinde kuşatma sırasında halkın kısa süre 

barındığı konutlar ve daha çok kaledeki askerlerin konutları olduğu ortaya çıkmıştır. 2009 

yılında Kale Hamamı güneyinde Selçuk’taki İsabey Camii’ni yaptıran Aydınoğlu Beyi İsa 

Bey’in Kale içinde kendisi için yaptırdığı Köşk ortaya çıkarılmıştır. Böylece 

Aydınoğulları’nın kaleye verdiği önem ve Kale içinde de şimdiye kadar örneği az bulunan 

Köşk yapısı ortaya çıkarılmıştır. 

 Kaledeki kazıların öncelikli amacı, Anadolu ve Dünya arkeolojisi açısından çok 

önemli olan Ephesos’un tarihine yeni bir boyut kazandırmaktır. Bunun yanı sıra, bir 

“Arkeolojik Park” oluşturarak, Ephesos’un hem ilk hem de son yerleşim alanı olan 

Ayasuluk Tepesinin, bu özelliğiyle 2012 yılında ziyarete açılmasını sağlamaktır. 
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Resim 1: Ayasuluk İç Kale, 2009 sonu genel görünüm 
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Ayasuluk Kale Köşkü 

 2009 yılında gerçekleştirilen kazılar sonunda tamamen ortaya çıkarılan Kale Köşkü 

konum olarak kalenin GB kısmındadır. Kare planlı yapının duvarları taş, tuğla ve kireç harcı 

kullanılarak inşa edilmiştir.  

 Yapının en ilginç bölümleri mermerden yapılmış Doğu ve Güney kapılarıdır. 

Güneybatı köşeye yakın olan güney kapıya ait iki söve bloğu kapı önüne düşmüş vaziyette 

iken kazılar sonrası ayağa kaldırılmıştır.  

 Söve silmeleri alt kısımda birer düğüm motifi ile sonlanmaktadır. Bu motifin aynısı 

Ayasuluk İsa Bey Camii Doğu kapısında işlenmiştir.  

Sonuç olarak 2009 yılında Ayasuluk İç Kalesi’nde daha önce bilinmeyen önemli bir 

yapı ortaya çıkarılmıştır. Konum olarak kente hakim bir noktada, kare planlı ve iki katlı 

olması gereken yapı olasılıkla Aydınoğulları Dönemi’nde İsa Bey tarafından Bey Köşkü 

olarak inşa ettirilmiştir. Yapının Osmanlı Dönemi’nde Komutan veya Dizdar Köşkü olarak en 

azından 1670 yılına kadar kullanıldığı sanılmaktadır. Bu durum İngiliz gezgin John Covel’in 

Ayasuluk gravüründe yer almasından anlaşılmaktadır. 
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Resim 2: Kale Köşkü Genel Görünümü  

 

 

 

Resim 3: Kale Köşkü ve çevresinde ortaya çıkarılan odalar ve taş döşemeli yol 
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Resim 4: Ayasuluk İç Kale güney yamaç evler ve kale camii 

 

 

SELÇUK AYASULUK TEPESİ ve ST. JEAN ANITI 2009-2010 YILI KAZI ve 

ONARIM ÇALIŞMALARI 

 

 Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi Kazı ve Onarım Çalışmaları 2007 yılından 

itibaren Bakanlar Kurulu Kararlı Üniversite Kazıları kapsamına girmiştir. Ayasuluk Tepesi ve 

St. Jean Kilisesi kazı ve onarım çalışmalarında ilk hedef olarak Ayasuluk İç Kale’deki kazı ve 

onarımlara ağırlık verilmiş ve İç Kale’nin 2012 yılında ziyarete açılması hedeflenmiştir. 

Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

izinleri ve işçi ücretlerini içeren yaklaşık 200 bin TL.lik ödeneği ile yapılmıştır. Tüm bakanlık 

ve genel müdürlük yetkililerine teşekkür ederiz. 

Geçtiğimiz üç yıl içinde kaledeki konutların, yolların, sarnıçların ve hamamın kazıları 

tamamlanmış ve 2009 yılında kale içinde daha önce hiç bilinmeyen önemli bir yapı 

bulunmuştur. Bey köşkü olarak tanımlanan bu yapının 1670 yılında Ayasuluk’u ziyaret eden 

İngiliz gezgin Covel’ın gravüründeki iki katlı yapı olduğu anlaşılmıştır. 
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Plan : Ayasuluk Tepesi, St. Jean Kilisesi ve İsabey Camii genel planı. 

 ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) 

 

 Daha İ.S. 2. yy.’ da ortaya çıkan bir Hıristiyanlık geleneğine göre Efesli Yohanna (St. 

Jean Thelogos) aynı zamanda İsa’nın havarisi, İncil’in ve Apokalypse’nin de yazarı idi. 100 

yıllarında Ayasuluk Tepesi’nde öldü. Tepenin güney yamacındaki basit mezarı üzerine 5. yy.’ 

da Erken dönem bazilikası inşa edildi.  

 Yazılı kaynaklarda, içinde St. Jean’ın mezarının bulunduğu ahşap çatılı bazilikanın 6. 

yüzyıl’da artık kullanılmayacak durumda olduğu aktarılmaktadır. Bu bazilikanın yerine 

İmparator Büyük Justinianus (527-565) ve İmparatoriçe Thedora bugün kalıntıları görülen altı 

kubbeli kiliseyi inşa ettirmişlerdir. Haç planlı ve 130x65 m boyutlarındaki bu kilise Efes’te 

Artemis Tapınağı’ndan sonra inşa edilmiş en büyük dini yapıdır.  

 Kuzeyindeki Hazine Dairesi ve Vaftizhane yapılarıyla birlikte Atriumu özel bir plana 

sahiptir. St Jean kilisesi Orta Çağ’da Hıristiyan hacıların uğrak yeri “Haç Kilisesi” haline 
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gelmiştir. Yazılı belgelere göre 12. yy. da onarıma muhtaç durumdadır. 1304 yılında 

Türklerin eline geçince kilisenin bir bölümü cami olarak kullanılmaya başlanmış ve yapı 

1365-1370 yıllarında şiddetli bir depremle yıkılmıştır.  

 Kilise içindeki kazılara 1921- 22 yıllarından G.A. Sotriou tarafından başlanmıştır. 

1927-30 yıllarında Avusturya Arkeoloji Enstitüsü iç kısımdaki kazıları tamamlamıştır. 1960- 

2006 yılları arasında Kültür Bakanlığı çevredeki kazı yapıp, yapıları ve surları restore 

etmiştir. 2007 yılından beri kazı ve onarım çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

izniyle Pamukkale Üniversitesi’nde oluşturulan ekip tarafından sürdürülmektedir. 

 Efes’ten sonra en çok ziyaretçi çeken ve önemli bir dini merkez olan kiliseye her yıl 1 

milyona yakın ziyaretçi gelmektedir. Buradaki kazı ve onarım çalışmaları yapının daha 

belirgin hale gelmesini ve korunmasını sağlarken Güneydoğu kısmında yeni kazılmaya 

başlanılan Piskoposluk Sarayı, yapıya ayrı bir önem kazandıracaktır. 

 

 

 

Resim 5: Takip kapısı genel görünümü 
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Resim 6: St. Jean Kilisesi ve Güneydoğu alan 2007. 
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Resim 7: St. Jean Kilisesi maketi 

 

 

 

Resim 8: St. Jean Kilisesi şapel apsisindeki freskler. 

 

PİSKOPOSLUK SARAYININ KAZISI (2010) 

 

 Antik kaynaklar ve Efes Kilise tarihine göre Piskoposluk merkezi ve sarayı MS 7. 

yüzyıl’da şimdi gezilen III. Efes’ten IV. Efes’e (St. Jean Kilisesi’nin yakınına) taşınmıştır. St. 

Jean Kilisesi çevresinde yapılan araştırmalar bu yapının büyük olasılıkla bazilikanın 

güneydoğusunda olabileceğini göstermiştir.  

 2010 yılı Temmuz ayı başında bu alanda ilk kazılara başlanmıştır. Kazılar sırasında 

alanın güneydoğu köşesinde Osmanlı Dönemi’ne ait iki odalı bir konut bulunmuştur. Sırtını 

doğu sur duvarına yaslamış olan konutun giriş kapısı batıdadır. Yine batıda kapının yanında 

bir ocak yer alır. Bu konutun kazısı ilerlerken alt kısmında Bizans Dönemi’ne ait bir başka 

büyük yapının duvarları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu sırada yapılan incelemelerde iç 
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ölçüleri 19.10 x 20.55 m. ölçülerinde bir büyük sarnıcın varlığı ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Daha önce varlığı hiçbir şekilde bilinmeyen büyük boyutlu ve yaklaşık olarak 3.00-3.50 m. 

yükseklikteki bu sarnıcın kazısı için en az üç yıllık bir kazı programı yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

Resim 9: St. Jean Güneydoğu alan kazı sonrası görünümü. 
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 İÇ KALE BATI SUR DUVARLARININ ONARIMI 

 

 2010 yılının ilk iki ayında İç Kale’deki kazılar tamamlanmış ve bu sezon başlayan 

Batı Sur Duvarlarındaki onarımlara ağırlık verilmiştir. Bu hedefe uygun olarak öncelikle 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve TÜBİTAK – SOBAG olanaklarıyla Batı Sur duvarlarının 

Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon projesi özel bir mimarlık bürosuna yaptırılmıştır. 

Restorasyon projesi İzmir 2 Numaralı Bölge Koruma Kurulu tarafından Mayıs ayında 

onaylanmış ve İç Kale Batı Sur duvarlarındaki onarımlara Selçuk Belediyesi ile birlikte 

başlanmıştır. Bu konuda Selçuk Belediye Başkanı H. Vefa Ülgür ve Belediye Meclisi 

üyelerinin yakın desteğine teşekkür ederiz. Bu desteğin kış aylarında da devam etmesi 

dileğimizdir. Yaklaşık olarak 400 bin TL’ lik İşçi, Usta ve restorasyon malzemesi desteği 

çevredeki kazılar ve belediyeler için iyi bir örnek olacaktır. 

 

 

 

 
 

Resim 10: Batı sur duvarları restorasyon sonu görünümü 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Resim 11: İç Kale Batı Sur Duvarlarının restorasyon öncesi görünümü. 

 

Resim 12: İç Kale Batı Sur Duvarları restorasyonun son aşamalarında. 
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 ST. JEAN KİLİSESİ’NDE YAPILAN RESTORASYONLAR 

 Atrium Portikleri Dışındaki Korkuluk Levhalarının Yenilenmesi 

 

 St. Jean Kilisesinin tam batısında yer alan Atrium (Avlu) 34.00x47.00 m. 

boyutlarındadır. Orta kısmı açık olan Atrium’un üç yanında sütunlu ve kemerli portikler 

vardır. Bunların dış kısmına Bizans mimarisinde tek örnek olan gezinti yeri planlanmış ve 

inşa edilmiştir.  

2009 yılında 1990’ lı yıllarda yapılıp yerlerine monte edilen ancak iç donanımlarında 

demir çubuklar kullanıldığı için bozulan Atrium portikleri dışındaki korkuluk levhalarının 

yenilenmesi için hazırlıklar yapılmış, yaklaşık olarak 15 adet levha içlerine fiber çubuk 

konularak yeniden dökülmüştü. Bunlarla birlikte eksik levhaların yeniden dökülerek yerlerine 

monte edilmesi 2010 yılının önemli restorasyon çalışmalarından biri olmuştur. Toplam olarak 

35 adet korkuluk levhası ve 30 adet ara bağlantısı yeniden dökülüp hazırlanarak Atrium 

çevresindeki yerlerine monte edilmiştir. 

 

 

Resim 13: Atrium portikleri dışında; batıda yenilenmiş korkuluk levhaları. 
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St. Jean Kilisesi Kapı Restorasyonları 

 

2010 yılında St. Jean Kilisesi ve Vaftizhanesine ait 36 adet kapının gelecek yıllarda 

restorasyonlarının yapılması için envanterleri yapılmıştır. Bu çalışmada kapıların söve ve 

lentolarını eksik olanları tespit edilmiş ve bunların benzer mermerden yenilenmesine karar 

verilmiştir. 2010 yılından kalan ödeneğin bu amaçla kullanılması için kapıların eksik olan 

söve ve lentolarının kesit ve ölçüleri mermer firmalarına verilmiş ve teklifler alınmıştır.  

Kapılardan bazıları 1960’lı yıllarda Efes Müze Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. 

Döneminde yapılan onarımlarda parçalar birbirine demir kenetlerle bağlanmış ve yapıştırmak 

için akemi kullanılmıştır. Ayrıca söve ve lentoların eksik kısımları siyah betonla 

tamamlanmıştır. 2010 yılında bunların değiştirilmesi veya kaplanması hedeflenmiştir. 

  

Resim 16: 4 nolu Kapı restorasyon sonrası. 

 

Resim 17: 22A nolu kapı restorasyon 

sonrası. 

  

 

Resim 14: 16 nolu kapı söveleri restorasyon sonrası. Resim 15: 3 nolu kapı restorasyon sonrasında.  



15 

 

 

 


