
Antik Tyana örenleri, Bor ilçesi, Kemerhi-
sar kasabasındadır. Ören yeri, Kemerhisar 
Kasabasının büyük bir bölümünün altında 
kalmıştır. Kasabanın muhtelif yerlerinde çe-
şitli durumlarda bulunan önemli heykeltıraş-
lık eserler ve ören yerinde yapılan bilimsel 
kazılar neticesinde çıkan eserler ve mimari 
parçalar Niğde Müzesi’nde sergilenmekte-
dir. Bahçeli kasabası’nda bulunan ve Roma 
havuzu adıyla adlandırılan antik havuza 

Tyana Ören Yeri

hayat veren kaynak suyunun Roma devrin-
de yapılan kemerlerle taşınmasına yönelik 
oluşturulan kemerlerden dolayı kasaba Ke-
merhisar adını almıştır. Roma havuzundan 
itibaren Kemerhisar Kasabası içlerine kadar 
ki bölümde kemerler toprak altındadır. Kalan 
bölümdeki ve kazı alanına kadar olan ke-
merler ise toprak üzerindedir Halen büyük 
bir bölümü ayakta bulunan su kemerleriyle 
Roma havuzundan şehre su taşınmaktaydı. 
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Su kemerleri M.S. II-III. yy.’lara aittir. Tyana 
Ören yeri I.II. ve III. dereceli arkeolojik sit ala-
nı olarak koruma altına alınmıştır.

Tarih öncesinden Hititler’in yıkılışı-
na değin pek çok uygarlığa mekân olan 
Kemerhisar(Tyana), Hititler döneminde Tu-
wanuwa, Roma’da ise Tyana olarak tanı-
nıyor. Tuwanuwa Geç Hitit döneminin baş-
kentidir. Ünlü kral Warpalawa İ.Ö.738–715 
yıllarında bu kentte hüküm sürmüştür.

M.Ö.30-M.S. 395 yıllarını kapsayan Roma 

döneminde, Kemerhisar(Tyana) yoğun yapı-
laşma ile tarihinin en önemli evresini yaşadı. 
Antik kent saraylarla, tapınaklarla, su ke-
merleriyle ve yerleşim birimleriyle büyük bir 
kent konumuna geldi. Tyana’nın en parlak 
dönemi hiç kuşkusuz Roma çağıdır. Bu dö-
nemde iki kez Güney Kapadokya Krallığı’nın 
başkentliğini yapmıştır.

Antik Tyana kentinde 2000 yılından beri 
bir İtalyan ekip tarafından bilimsel kazılar 
sürdürülmektedir.
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The Ancient Remains of Tyana are in the 
small town of Kemerhisar in the Bor Dist-
rict. The remains sit beneath a large area 
of Kemerhisar Town. Important sculpting 
tools have been found in different states in 
various parts of the town and the artefacts 
and architectural pieces that have emerged 
from the systematic excavation of the site 
are on display in the Niğde Museum. Beca-
use of the ancient pool known as the Ro-
man pool found in Bahçeli town and the life 
giving waters of the aqueducts constructed 
in the Roman period the town was named 
Kemerhisar (literally Aqueduct-Fort).  In the 
section starting from the Roman Pool as far 
as the inner parts of Kemerhisar the aque-
ducts are buried. The remaining sections 
and those that have been excavated thus 
far are above ground level. To this day a lar-
ge section of aqueducts still standing carry 
water from the Roman Pool to the city. The 
aqueducts date from the 2nd and 3rd C. 
A.D. Tyrana Remains has been graded into 
1st 2nd and 3rd class archaeological sites 
and duly protected. 

Up to the collapse of the Pre-Historic Hit-
tites Kemerhisar (Tyana), was the home of 
many cultures. In the Hittite Period it was 
known as Tuwanuwa, and in the Roman 
Age as Tyana. 

In the Roman period covering the years 
30 B.C. to 395 A.D. Kemerhisar (Tyana) 
went through a period of rapid growth and 
lived its most important phase. It came to 
be a large city with palaces, temples, aque-
ducts and homes. With any doubt the brigh-
test period in Tyana’s history is the Roman 
Age. At this period it was twice designated 
as the capital of the Southern Cappadocian 
Kingdom. 

Since the year 2000 an Italian team have 
been in charge of the systematic excavati-
on of Ancient Tyana.

Tyana Remains


