
Andriake Granarium (Horrea Hadriani) 

 

Andriake, Antalya’nın Demre ilçesinde Myra antik kentinin 4.7 km. güneybatısında yer alır. Myra’nın 

liman yerleşimidir. 

 

İmparator Hadrianus Dönemi liman yerleşimi Andriake için imar faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı bir 

dönem olmuştur. Bu dönemde Andiake’nin en önemli yapıları olan Granarium ve hemen doğu 

bitişiğindeki ticari agora/plakoma inşa edilmiştir. 

 

Akdeniz sahillerinde sadece iki benzeri bulunan M.S. 129130 yılında inşa edilen Granarium (Horrea 

Hadriani-İmparatorluk Silosu) 2307 m2 ’yi bulan ölçüleriyle ve çatısına kadar ayakta kalmış 

korunmuşluğuyla çok özel bir yapıdır. 

 

Granariumun kapalı bölümlerinin iç alanları toplamı 2.081 metredir. 64.24 m. uzunluğunda ve 38.65 

m. genişliğindedir. Batı sondaki iki bölüm, arka kesimde 6.04 m. daha kısadır. Kapalı bölümlerin iç hacim 

toplamı 2.081 m2’dir. Duvar yükseklikleri 6.40 m. duvar kalınlıkları ise yaklaşık 0.85 m.’dir. 8 bölümüne 

de birbirinden bağımsız cepheden açılmış kapılardan girilmektedir. Odalar arasında içeriden kapılarla 

geçiş sağlanmıştır. Doğu ve batı başta yer alan ofisler birbirine yönelik olarak ön alana bakmaktadır. 

Bunlar granarium mal giriş çıkış işlemlerinin yapıldığı ve korunduğu ofisler olmalıdır. Yapının tüm 

cephesi boyunca arkhitrav üzerinde büyük harflerle kazınan uzunca yazıt (“HORREA IMP. CAESARIS DIVI 

TRAIANI PARTHICI F. DIVI NERVAE NEROTIS TRAIANI HADRIANI AUGUSTI COS. III”) ve girişteki 

İmparator Hadrian ve karısı Sabina’nın büstleri yapımın İmparator Hadrian’ın III. Konsüllük dönemine 

(M.S. 129) denk geldiğini belgeler. 

 

Dördüncü kapının sol tarafında, M.S. 388392’ye tarihlenen Myra ve Arneai kentlerindeki “ölçümler”in 

nasıl yapılacağına ilişkin bir kararname bulunmaktadır. 

 

Yedinci bölümün cephesinde ise bir blok üzerinde granarium sorumlusu “Herakleon gördüğü rüya 

üzerine bunu adadı” yazmaktadır. Adadığı kabartmada İsis-Serapis ve Pluton ile griphon 

bulunmaktadır. Herakleon tarafından İsis’e adanmış bir adaktır. 

 

Granariumun iki yanından yükselmeye başlayan alınlık birleşmeden dik duvarla son bulmaktadır. Arada 

kalan kısımda ise kırma çatıyla kaplanmaktadır. Oda zeminleri genellikle ana kayaya kadar tahrip 

olmuştur. En sağlam zeminin bulunduğu 1. odada gözlemlenen verilere göre, çok düzeltilmeden sadece 

fazla çıkıntıları kesilen ana kaya zemin üzerine dolgu yapılmış, kireç harcıyla döşeme tabanı 

oluşturulmuş ve tuğla levhalarla kaplanmıştır. Yüzyılların kullanımı sonucu bu zeminin defalarca elden 

geçirildiği anlaşılmaktadır. Andriake’ye özgü denilebilecek bir yapı malzemesi olarak ilk kez burada 

“mureks harcı”ndan bahsetmek gereklidir. İşliklerde boya maddesi üretimi sonucunda geriye kalan bol 

miktarda kırık mureks atıkları iyi, sağlam tutucu bir harç malzemesi olarak değerlendirilmiştir. 



Antalya'nın Demre İlçesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon ve çevre 

düzenleme çalışmaları ile Likya Birliği'nin önemli kentlerinden Myra Antik Kenti'nin limanı 

Andriake'deki Roma granarium (Tahıl ambarı) çatı örtüsü kapatılarak, restorasyonunun 

tamamlanmasının ardından 2015 yılı Haziran ayı itibarı ile ziyarete açılmıştır. 


